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 ٥ـــــــــــــــــــــ ــشهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــ موسوعة شهداء العراق 

   
إّن كتابة التاريخ، وتدوين األحداث، بأمانٍة وموضوعيٍة، مسؤولية كربى يتحملها كّل 

الحقة له، ألن يف التاريخ دروًسا وعربًا كثرية، تستطيع املجتمعات أن جيٍل تجاه األجيال ال
تتعرف عليها، من خالل األحداث التي مرت بها أممهم، والدور الذي قامت به تلك 
األمم تجاهها، األمر الذي ميّكنها من الوقوف عىل الجوانب السلبية من ذلك التاريخ 

  . فتستثمرها لصالح بلدانها ومجتمعاتهافتتجّنبها، وتحديد الجوانب االيجابية منه
و قد شهد التاريخ السيايس العراقي يف النصف الثاين من القران العرشين، خصوًصا يف 
العقود الثالثة التي توىل فيها حزب البعث السلطة يف العراق، أحداثًا مثرية للغاية، حيث 

 نظريه يف التاريخ، فيام أبدى مارس البعثّيون بقيادة الطاغية صدام إجراًما واستبداًدا قّل 
الشعب العراقي صموًدا ومقاومة إزاءها، أعادت بحق إىل األذهان تضحيات املخلصني 

  .من أبناء اإلسالم، عىل طول التاريخ
و بعد سقوط النظام البائد ، يجد املتابع أن هناك اتجاهني يف الرؤية إىل ذلك التاريخ، 

 عليه، وجعله يف طي النسيان واإلهامل، بحجة تسعى األوىل إىل طمسه، وإسدال الستار
املحافظة عىل وحدة الشعب العراقي،  وتجذير اللحمة بني رشائحه، فيام تدعو الثانية 
إىل رضورة توثيق ذلك التاريخ بوسائل متعددة، ووضعه تحت اختيار الشعب العراقي، 

وداء، وتتفاعل معها، لتبقى ذاكرة العراقيني حيًّة، تعيش تفاصيل أحداث تلك الحقبة الس
حتى ال تسمح لرموزها ومناهجها بالعودة ثانيًة، سواء بطريقة مكشوفة، أو تحت 
عناوين برّاقة، وشعارات خادعة، ومام يالحظ عىل الرؤية الثانية، أنها سلطت الضوء، 
بطريقٍة انتقائية، عىل بعض جرائم النظام البائد، وغفلت أو تغافلت عن الجانب اآلخر 

تاريخ، املتمثل بتضحيات ومقاومة الشعب العراقي، وإذا ما علمنا أّن التأريخ لذلك ال
الذي يحرّك األمم، ويوقد فيها العزائم والهمم، ويبعث فيها روح االستعداد للتضحية 
والفداء ، من اجل املبادئ والقيم، إمنا هو التاريخ الذي يكتبه الثائرون بدمائهم الزكّية، 

 ميثل الجزء األهم – التضحوي –جد أّن الرتكيز عىل هذا الجانب وتضحياتهم املخلصة، ن
  .من ذلك التاريخ، فيجب أن يوىل اهتامًما خاًصا وعنايًة استثنائية
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من هنا، وانطالقًا من هذه الرؤية، بادر ثلة من األخوة الذين رافقوا مسرية الشهداء، 

ذي خيم عىل العراق  التي ساهمت بتبديد ظالم البعث الدامس، ال—وقافلة النور 
 بتأسيس املركز الوثائقي للمقاومة اإلسالمية يف العراق، لينهض —لعدة عقود من الزمن 

مبسؤولية كتابة التاريخ الجهادي للشعب العراقي ومقاومته الرشيفة، وقد بدأ هذا 
م، ٢٠١٠املركز أعامله بإصدار موسوعة شهداء العراق، حيث صدر العدد األول يف سنة 

 العدد الثاين منها، وسيقف القارئ الكريم، من خالل هذا السفر الخالد لحياة وهذا هو
الشهداء، ومواقفهم البطوليّة، عىل عّدة حقائق، تكشف الوجه املرشق للشعب العراقي، 

  :وحضارته الخالدة، وقيمه األصيلة، من أهمها 
بادئه وقيمه النبيلة، التمسك الوثيق للشعب العراقي باإلسالم، والتزامه العميق مب: أوًال 

حيث تتجىل هذه الحقيقة بصورة واضحة، من خالل مطالعة وصايا الشهداء، التي تؤكد 
مبجموعها، عىل أّن االلتزام الديني هو الدافع الحقيقي الذي يقف وراء اتخاذهم قرار 
املواجهة والتصدي لطغيان النظام البعثي البائد، األمر الذي يربهن عىل سخف العقلية 

لتي تسعى إىل سلخ املجتمع العراقي من هويته اإلسالمية األصلية، سواء تلك الجهود ا
الكبرية التي بذلها طاغية العراق املقبور وأجهزته القمعية، أو املحاوالت الجديدة، التي 

  .تأخذ هذه األيام، عناوين وواجهاٍت متعددة
اقية للتالحم الرائع ألبناء الشعب تجسيد التاريخ الجهادي للمقاومة اإلسالمية العر : ثانيًا 

العراقي،  حيث أثبت أن هذا الشعب عّيص عىل مؤامرات األعداء ومخططاتهم الخبيثة، 
التي سعت وال تزال، إىل تفتيت أوارص وحدته، وانسجام قومياته وطوائفه، التي 

سمح أن انصهرت جميًعا يف بوتقة اإلسالم، وأطره العامة، وآفاقه الرحبة، وأنّه مل ولن ي
يتخذ خصومه، من التنوع القومي واملذهبي ألبنائه، والذي يعتز به غاية االعتزاز، أداة 
وذريعًة لتنفيذ مخططاتهم، وتحقيق مآربهم، فكل املحاوالت والجهود التي بذلها النظام 
البائد، مل تزد الشعب العراقي إال إرصاًرا عىل وحدته الدينية، ومتاسكه االجتامعي، 

 ساحات املواجهة ضد –كام سيتبني من وصايا الشهداء  –ملصريي، وقد ضّمت وتالحمه ا
سياسات النظام البائد، ومامرساته الوحشية ، مختلف أبناء الشعب العراقي، واختلطت 
فيها دماء العراقينّي، عىل مختلف إنتامءاتهم الدينيّة واملذهبيّة، وتوجهاتهم السياسيّة، 

 مسؤولية تاريخية أزاء املحاوالت األمر الذي يحّمل العراقيني، يف الظروف الراهنة،
الجديدة التي تحيكها دوائر االستكبار العاملي وأدواتها، من فلول القاعدة وأذناب 
البعث، إلثارة النعرات الطائفية والقومية، يف صفوف أبناء املجتمع العراقي، بغية فرض 

  .هيمنتهم، وتحقيق مآربهم الدنيئة
قاومة اإلسالمية يف العراق مع األجهزة القمعية للنظام عدم تكافؤ مواجهة أبناء امل: ثالثًا 
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البائد، ومع ذلك حققوا عليها انتصارات كبرية ، وغريوا قناعات الكثري من الدوائر 
املتنفذة، يف الداخل أو الخارج، يف جدوى استمرارها يف الوقوف مع النظام الصدامي، 

ك، هو اإلخالص واالستعداد ودعمه ومؤازرته، والعامل األسايس الذي يقف وراء ذل
للتضحية من أجل املبادئ والقيم، والدفاع عن مصالح املجتمع العراقي، وحقوقه 
وكرامته، بعيًدا عن كل ما ييسء إىل هذا الهدف املقّدس أو يقلل من قيمته، فقد كان 
املجاهدون يتنافسون عىل العطاء والتضحية، كالتنافس عىل كفالة مريم عليها السالم 

لَِك ِمْن أنْبَاِء الَْغيِْب نُوِحيِه إِلَيَْك َوَما كُْنَت لََديِْهْم إِْذ يُلُْقوَن أَقْالَمُهْم أَيُُّهْم يَْكُفُل ذَ  ﴿﴾
، فام أحوجنا هذه األيام إىل أمثال أولئك )١(﴿﴾َمْريََم َوَما كُْنَت لََديِْهْم إِْذ يَْختَِصُمونَ 

ريم، صوًرا مرشقة، ومواقف مرشّفة، الرجال، وتلك الخصال؟ هذا وسيجد القارئ الك
سطرها الشهداء، خالل قراءته لسريتهم العطرة، وليس لنا يف هذا املجال، إال أن نعرتف 
بالعجز التام عن إمكانية تصويرها، وتجسيدها بكلامت، وهل ميكن لكاتب أن يعكس 

 من الصورة الحقيقة لتضحية الشهيد أيب ذر البرصي، وهو يفتدي بنفسه أحد إخوانه
املجاهدين، فيخلع قناعه ويلبسه له، وهو بأمس الحاجة إليه، حيث الغازات السامة قد 
مألت فضاء املدينة بأرسها، ويرى بأّم عينه الناس تتساقط إثرها، رصعى كأوراق 

 ﴿﴾: الخريف، لكنه آثر أخاه عىل نفسه، ليجّسد عمليٍّا قول هللا سبحانه وتعاىل 
ُءوا ال اَر َواِإلميَاَن ِمْن قَْبلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَيِْهْم َوال يَِجُدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َوالَِّذيَن تَبَوَّ دَّ

َحاَجًة ِمامَّ أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعَىل أَنُْفِسِهْم َولَْو كَاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه 
  .يلقى ربّه بقلٍب منرشح، ونفٍس آمنة، وضمري مطمنئل  )٢(﴿﴾فَأُْولَِئَك ُهْم الُْمْفِلُحونَ 

ختاًما ، نسأل هللا عز ّوجل أن يجعلنا أهًال لتحّمل األمانة والنهوض باملسؤولّية التي 
لََقْد َكاَن ِيف قََصِصِهْم ِعْربٌَة ألُْوِيل  ﴿﴾تركها الشهداء يف أعناقنا، إنه نعم املوىل ونعم املعني 

ٍء َوُهًدى األَلَْباِب َما كَاَن حَ  ِديثًا يُْفَرتَى َولَِكْن تَْصِديَق الَِّذي بنَْيَ يََديِْه َوتَْفِصيَل كُلِّ َيشْ
  .)٣(﴿﴾َورَْحَمًة لَِقْوٍم يُْؤِمُنونَ 

                                             
  ٤٤اآلية : آل عمران سورة )١(
  ٩اآلية :  سورة الحرش)٢(
  ١١١اآلية : سورة يوسف )٣(
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موسوعة شهداء العراق، سلسلة نؤرخ فيها سرية ثلة من أبناء الرافدين ، رفضت حكم 

النار، وحملت السالح وبذلت األرواح عصابة البعث التي حكمت العراق بالحديد و 
رخيصة يف سبيل هللا والوطن، وتوخينا الدقة يف املعلومة التي نقدمها بني يدي قارءنا 
الكريم ، وفاًء مّنا لتلك الدماء وشهادة للتاريخ، ألن يف ذلك إحياء لهم وملنهجهم، 

  .رواألهداف السامية التي ضحوا من أجلها ، بعد أن هجروا األهل والديا
إنَّ يف إحياء ذكرى أولئك العظامء حياة لنا ، فاألمة التي ال تحيي ذكرى ومسرية شهدائها 
وعظامئها أمة ميتة، فلعلنا يف هذا الجهد املتواضع نكون قد ساهمنا يف ذلك، وقدمنا 
تلك القصص واملواقف لنستلهم منها الدروس والعرب، طالبني من أرس الشهداء وذويهم 

تحفونا مبا لديهم من صور ووصايا وأرشطة وأفالم ومواقف وخواطر، وأصدقائهم، أن ي
لعلها تساهم يف إنجاح هذا املرشوع الذي وضعت لبناته األوىل أيادي مخلصة ، سعت 
جاهدة ليل نهار من أجل توثيق ذلك العمل، فرحم هللا املاضني منهم ووفق الباقني 

  .إلدامته
ن هذه املوسوعة ، فنستميحك عزيزي القارئ لقد وردت بعض األخطاء يف الجزء األول م

  :عذًرا ، ونشري اليها باختصار
من ) أبو حمزة الثاميل( للشهيد عباس فاضل كريم الكناين ٣١الصورة عىل الصفحة . ١

م ٧/١١/١٩٨٢ استشهد يف عملية جهادية بتاريخ  الذيأهايل مدينة العامرة ـ املحمودية
  . وردكامليست للشهيد جبار ماهود العتبي و 
  . حميد حسني عباس وليس عباس هاشم أحمد كام ورد٣٩اسم الشهيد عىل الصفحة . ٢
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الربيد مكانكم مراسلة املركز الوثائقي للمقاومة اإلسالمية يف العراق عىل هذا بإ 
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         -   
م يف مدينة الكاظمية التابعة ١٩٦٦ولد عام 

للعاصمة بغداد، نشأ وترعرع يف أوساط أرسة 
ملتزمة بنهج اإلسالم الحنيف ورغم إنها من األرس 
التي عاشت الفقر والحرمان إال انها كانت مرتدية 

 .ثوب العز والكفاف
ليايل الرعب واإلرهاب الذي ساد يف ليلة من 

العراق يف ظل حكومة العفالقة املجرمني اقتحم 
أزالم صدام الكافر منزلهم مبنتهى الوحشية 
وسيقوا اىل أحد املعتقالت ثم أبعدوا اىل إيران مع 
مجموعة من األرس املظلومة بتاريخ 

  .جاسم أربعة عرش سنةم وكان عمر ٠٩/٠٤/١٩٨٠
  

  .م إسكانهم يف مخيم أزنا لالجئني يف محافظة لرستانوعند وصولهم إيران ت
قرر أبوجاسم أن يحمل السالح ضد ظامل عاث يف أرض العراق الفساد وأبعده عن وطنه 

م ضمن الدورة الثالثة التي ٢٧/٠٧/١٩٨٣وأحبته فالتحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
كرية حتى ان كانت تشمل الدروس العقائدية والثقافية إىل جانب التدريبات العس

ونفذ الكثري من الواجبات الجهادية  ،)١( الصدر الشهيد ثم انضم إىل فوج،أكملها
  .والطلعات القتالية

 شابًا مخلًصا ملبادئه وعقيدته اليبايل باملخاطر مهام كان حجمها ونوعها هللا رحمهكان 
ظلومني لشدة ذوبانه يف طريق الجهاد من أجل الدفاع عن اإلسالم وعن املحرومني وامل

  .من أبناء شعبنا
م إثر إصابته بإطالقة قناص لريحل إىل ربه ٢٤/١٢/١٩٨٣استشهد يف رشق البرصة بتاريخ 

                                                                    
  .وهو الفوج األول من أفواج قوات بدر )١(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٠
شهيًدا يف عمر الزهور وليكتب تاريخ أمة قدمت الكثري من القرابني من أجل املبادئ 

  .ومن أجل رفع الظلم عن أبناء العراق
  .ن شييع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبادفن يف مقربة الشهداء يف مدينة أصفهان بعد ا

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
 مجاهدو الفوج الثاين يف أحد واجباتهم الجهادية



 ١١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      -     
م يف مدينة الكاظمية التابعة للعاصمة ١٩٦٦من مواليد 

 عليهامالسالمني الجوادين استلهم من اإلمام. بغداد
دروس اإلباء والتضحية من أجل القيم اإلنسانية العليا، 
ُعرف بنشاطه املعادي للعفالقة منذ صغر سنه حيث 
كان يوزع اإلعالنات املحرضة ضد السلطة الغاشمة 
ويكتب الشعارات املنددة لألساليب القمعية التي 

  .ميارسها نظام العفالقة
    ة واملتوسطة يف منطقتهأكمل دراسته االبتدائي

مالحقة البعثيني له ولرفاقه  تعرّض إىل ألنهواصل دراسته اإلعدادية إىل الخامس العلمي 
 )٢( محمد كاظم العبودي الشهيدم مبعية١٨/٠٣/١٩٨٣الهجرة إىل إيران بتاريخ  فقرر

وصديقني آخرين هام املجاهد السيد أبوطاهرة املوسوي وأبوحيدر الكاظمي وبعد ان 
  .م٢١/٠٣/١٩٨٣قطعوا الوديان والجبال بشق األنفس وصلوا إىل أرض املهجر بتاريخ 

  الشهيددورة—م ضمن الدورة الرابعة ٣٠/١٠/١٩٨٣التحق بصفوف املجاهدين بتاريخ 
 وكانت من الدورات املركزة واملكثفة بتدريباتها ودروسها العسكرية ،رحيم دلو أيب

  .وئه وصدقه واخالصه وتفانيه يف تطبيق التامرينوالثقافية، وقد امتاز ابومقداد بهد
م أصيب بشظايا لغم أثناء التدريب فاستشهد عىل إثره وعرجت ١٦/٠١/١٩٨٤بتاريخ 

  .روحه إىل ربها راضية مرضية لتكون يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
  .)٣(شيع ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة

  حيٍّاهد ويوم يبعث ه يوم ولد ويوم استش عليسالم    

                                                                    
  .٦٦  صفحةي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه املوسوعةالذ الكاظمي هوالشهيد أبوحسن )٢(
 .٥٢٨، تسلسل، رقم القرب٤ دفن يف قطعة)٣(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٢

    -     
 نشأ ،م١٩٦٨من مواليد محافظة كركوك عام 

وترعرع يف أوساط أرسة متدينة وموالية آلل بيت 
 زقته حب اإلخالص ملبادئه السالم عليهمالنبوة 

ووطنه لهذا كان يتحسس آالم شعبه أثر ظلم 
لم، فدفعته غريته البعثيني الكفرة وملا يبلغ الح

عىل دينه لاللتحاق بصفوف املجاهدين، فانضم 
 ونفذ عدة عمليات ،)٤(إىل قوات الشهيد الصدر

  .جهادية معها
األوىل  وعند تشكيل قوات بدر انضم إىل الدورة

    ، دورة املرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر—
وبعد أن أكمل التدريبات م التي شكلت النواة األوىل لقوات بدر ٢٠/٠٢/١٩٨٣بتاريخ 

  . فيامبعد الصدر الشهيدالعسكرية الالزمة انتسب إىل الرسية األوىل التي شكلت فوج
اشرتك يف عدة واجبات نفوذية وقتالية مع أخوته يف الجهاد، فكان آخر واجب نفذه يف 
رشق البرصة قرب مخفر زيد حيث أصيب بشظية قذيفة مدفع سقط عىل إثرها شهيًدا 

  . م٢٢/٠٢/١٩٨٤بتاريخ 
شيع تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف طهران ليكون اسمه يف الخالدين مع 

  .الشهداء األبرار الذين رسموا دروب املجد والشموخ لألجيال عىل مر العصور
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)٤(



 ١٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

    -   
ئر العراقية دوًرا فعاًال يف رفد جبهات لعب أبناء العشا

القتال ضد العفالقة الكفرة بأعز ما ميلكون، وهي 
األنفس، حيث أنهم أرخصوا أرواحهم من أجل إعالء 
كلمة الحق وإزهاق كلمة الكفر والظلم املتمثلة بحزب 
البعث العفلقي، فكان أبومحمد أحد أبناء تلك العشائر 

م يف ١٩٥٢ار، ولد عام الغيورة التابعة ملحافظة ذي ق
  .قضاء الچبايش

هاجر إىل إيران عن طريق أهوار الجنوب، واتخذ من 
مدينة األهواز سكًنا له وألفراد أرسته متحمًال آالم 

    .الغربة واالبتعاد عن األحبة والوطن يف سبيل هللا تعاىل
عراقي، م وانضم إىل مجاميع استطالع العمق ال٢١/٠٢/١٩٨٤التحق بقوات بدر بتاريخ 

لخربته يف طرق ومسالك األهوار، ونّفذ عدة واجبات استطالعية واشرتك يف عمليات 
أرجو من هللا ان «جهادية يف هور الحويزة إىل ان استجاب له ربه حيث جاء يف وصيته 

 فسقط شهيًدا بعد ان أصيب جسده .يرزقني الشهادة يف سبيله، وان تقطّع أوصايل إربًا
م ٠٥/٠٣/١٩٨٤أثناء تأديته لواجبه االستطالعي وذلك بتاريخ الطاهر بعدة إطالقات 

لتعرج روحه مع أرواح الشهداء السعداء الذين أبوا إال ان يكونوا أحراًرا يف دنياهم 
  .رافضني كل ألوان البغي والعدوان، ملبني نداء الجهاد ضد الظاملني
  .هردفن يف مقربة الشهداء يف األهواز بعد ان تم تشييع جثامنه الطا

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
  



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٤

       -     
نشأ . م١٩٥٢من مواليد مدينة بعقوبة عام 

وترعرع يف أحضان أرسة موالية ومحبة آلل البيت 
  .السالم عليهم

أكمل دراسته االبتدائية يف مسقط رأسه ثم انتقل 
ته إىل العاصمة بغداد، مدينة الثورة مع أفراد أرس 

  .ليكون محل سكنهم الجديد
أستدعي للخدمة اإللزامية يف الجيش العراقي يف 

م ليعمل ١٩٧٣مطلع السبعينات وأنهاها عام 
  .سائق سيارة لسد لقمة العيش له وألفراد أرسته

    م عاشت مدينة الثورة غليانًا ثوريٍّا١٩٧٩يف عام 

نتهاج حكومة البعث العفلقي منهج العداء لإلسالم ورجاله منقطع النظري بسبب ا
 الرساليني، وكان شهيدنا أحد الشباب املنصهر يف هذا الغليان املتفاعل مع مرجعية السيد

، فعاش الظلم، والحرمان، واملالحقة من قبل نظام رسه قدس محمد باقر الصدر الشهيد
م عن طريق الشامل ليواصل ١٧/٠٦/١٩٨٢البعث الكافر، فقرر الهجرة إىل إيران، بتاريخ 

  .دربه الجهادي متحّمًال مشاق الطريق لقطع الوديان وصعود الجبال
 يف األيام األوىل من وصوله أرض الهجرة وشارك )٥( الصدر الشهيدالتحق أبووفاء بقوات

  .معها يف عدة واجبات جهادية
ي شكلت النواة لتلك  لقوات بدر الت)٦(م التحق بالدورة األوىل٢٠/٠٢/١٩٨٣بتاريخ 
 كلفت الدورة بواجب رشق مدينة ،وبعد إكامله التدريبات العسكرية الالزمة. القوات

  .البرصة فاشرتك معها يف العديد من الدوريات القتالية والكامئن والفعاليات األخرى
                                                                    

  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)٥(
 .رسه قدس الشهيد الصدر ة دور )٦(



 ١٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 سائقا هللا رحمه بإخالصه يف أداء أعامله الجهادية عىل أفضل ما يكون وكان  الشهيدُعرف

  .ارة ومقاتًال تارة أخرى كام كان يعمل يف إبطال األلغام التي يزرعها أزالم صدام البغاةت
نال وسام الشهادة يف هور الحويزة بالقرب من جزيرة مجنون إثر إصابته بشظية يف 

م وبعد أن شيعته الجامهري املؤمنة املهاجرة دفن يف مقربة ٠٥/٠٤/١٩٨٤رأسه بتاريخ 
واز ليكون مشعًال وضاًءا ينري الطريق لطالب الحرية والعزة الشهداء يف مدينة األه

  .والكرامة
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٦

      -     
  .م يف محافظة النجف األرشف، محلة الحويش١٩٦٢ولد 

هو ابن الشهيد جاسم صادق االيرواين أحد رجاالت 
لحركة اإلسالمية يف العراق الذي أعدمه نظام العفالقة ا

بسبب نشاطه اإلسالمي وانتامئه إىل حزب الدعوة 
  .اإلسالمية

عاش املضايقات والقمع الوحيش من قبل جهاز 
مخابرات صدام بسبب إعدام والده فقرر الهجرة إىل 

م عن طريق شامل العراق ٢٦/٠٢/١٩٨١إيران بتاريخ 
  .ويلة والطرق الجبلية الوعرةقاطًعا املسافات الط

  
بقوات حزب الدعوة اإلسالمية ما أن وطأت قدماه أرض الهجرة حتى سارع إىل االلتحاق 

م واشرتك مع املجاميع الجهادية يف ٠٧/٠٣/١٩٨١بتاريخ يف معسكر الشهيد الصدر 
  .تحرير عدة مناطق يف رشق البرصة وقاطع ميسان

ر وانتسب إىل الفوج الثاين من أفواج املجاهدين م التحق بقوات بد١٠/٠٣/١٩٨٤بتاريخ 
 ومل يبال بقساوة الظروف ،ونفذ عدة واجبات قتالية يف هور الحويزة ضد البغاة البعثيني

  .التي تسود األهوار
م وذلك إثر ١٦/٠٤/١٩٨٤استشهد يف هور الحويزة بالقرب من جزيرة مجنون بتاريخ 

  .)٧(دفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسةإصابته بشظايا قذيفة مدفعية وبعد ان شيع 
رحل شهيدنا عن هذه الدنيا تاركًا زوجته حامًال ألنه كان حديث عهد بالزواج فأنجبت 

  .ولًدا بعد استشهاده أسموه جعفر كام أوىص
 بطيب القلب وحامسه الديني واندفاعه من أجل نرصة الحق وكان  الشهيدعرف

                                                                    
  .٦٤٠ رقم القرب ٥ تسلسل ٥دفن يف قطعة  )٧(



 ١٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
سيارة والرمي بكافة األسلحة كام كان رياضيا يدرب  يجيد سياقة الدبابة والهللا رحمه

  .املجاهدين عىل الجودة والكراتيه وكرة القدم
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

+

 
  م١٩٨٤هور الحويزة 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٨

         -      
م يف مدينة الكوت، ١٩٤٧ولد الشهيد يف عام 

محلة الرشقية، وترىب يف أحضان أرسة محافظة 
 من وجهاء هللا رحمهعىل القيم الدينية وكان والده 

  .املدينة واملعروف بوعيه اإلسالمي الرسايل
أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة يف منطقته ثم 

دادي واصل الدراسة لغاية الصف الخامس اإلع
ثم تركها ليعمل كاتب حسابات يف معمل نسيج 

  .الكوت لتهيئة العيش الكريم ألرسته
كان من أعمدة التحرك اإلسالمي يف منطقته 
حيث كان هو ومجموعة من املؤمنني الرساليني 

  .يشكلون النواة األوىل لذلك التحرك
  

 إىل حزب الدعوة م اعتقل من قبل مديرية مخابرات واسط بتهمة االنتامء١٩٧٩يف عام 
اإلسالمية ثم أطلق رساحه بكفالة مالية الرصاره وصموده وعدم اعرتافه عىل الرغم من 

  .التعذيب النفيس والجسدي الذي تعرض له
استدعي لخدمة االحتياط يف بداية الحرب الظاملة التي شنها صدام املجرم عىل 

ملحرقة خصوًصا وان اإلسالمية فام وجد إال البحث عن مخرج من تلك االجمهورية 
النظام العفلقي قد أعدم رفاقه املجاهدين من أمثال الحاج طالب حليو والسيد رعد 
جاسم املوسوي والسيد شهاب حميد الزويني وممن سقط شهيًدا يف مواجهة أزالم 

 فقرر الهجرة إىل الجمهورية ،ين األخوين أياد وصادق راض الشاويكالشهيدصدام 
 أتيحت له وذلك عندما استقرت القطعة العسكرية التي كان اإلسالمية يف أول فرصة

  .م٢٥/٠٨/١٩٨٢ينتسب إليها عىل الحدود مع إيران بتاريخ 
ضمن الدورة الثالثة وامتاز باخالصه . م٢٧/٠٧/١٩٨٣التحق بصفوف قوات بدر يف 

وجديته يف تطبيق التامرين العسكرية واستيعاب الدروس العقائدية كام عرف بخلقه 
  . وحسن عالقاته مع اآلخرينالرفيع

بعد أن أكمل الدورة التدريبية انضم إىل الفوج الثاين من أفواج املجاهدين واشرتك مع 



 ١٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
أخوته يف الجهاد يف عدة واجبات جهادية منها الواجب الجهادي رشقي مدينة البرصة 

غم وهناك اشرتك يف العديد من الدوريات القتالية ونصب الكامئن والفعاليات اآلخرى ر 
  .انه كان يعاين من مرض الرتاخوما املزمن يف عينيه والنحول العام

كلف مع فوجه بواجب جهادي داخل هور الحويزه واستقر يف النقطة الثالثة الواقعة يف 
تقاطع سبل الكرس مع طريق الربمائية وهناك كان يشارك يف نصب الكامئن والدوريات 

حني ذهابه مع مجموعة من املجاهدين م و ١١/٠٥/١٩٨٤وعمليات االستطالع وبتاريخ 
بواجب جهادي غرب تلك النقطة، اصطدموا بكمني فاشتبكوا معه وبعد مواجهة ساخنة 

 أصيب بإطالقة يف صدره لريحل إىل ربه شهيًدا مرضًجا ،)٨(مع ما يسمون بفرسان الهور
ق حتى بدمه الزايك مجسًدا مبوقفه البطويل أروع صور اإلباء والثبات عىل املبدأ الح

  .)٩(النفس األخري
دفن يف مقربة الشهداء يف األهواز بعد ان شيعت الجامهري املهاجرة جثامنه الطاهر 

  .فحرشه هللا مع الشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيًقا
أوصيكم بسامع وطاعة أوامر اإلمام الخميني يك اليصيبكم العار كام  :هللا رحمهمن وصيته 

  . يف كربالءالسالم عليهلحسني لحق الذين خذلوا اإلمام ا
  حيٍّا عليك أباياسني يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث سالم    

  

                                                                    
يع مرتزقة من أهايل منطقة األهوار استخدمهم صدام لرضب املجاهدين واألرس املهاجرة مجام )٨(

 .من بطش النظام
 استشهد معه يف تلك املواجهة السيد عباس سعيد عيل الحسيني الذي أخذ املجرمون جثامنه )٩(

 .الطاهر لبيعه عىل الصداميني وهكذا كانوا يفعلون



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٠

     -     
م يف قضاء النعامنية ١٩٦٣ولد الشهيد يف عام 

التابع إىل محافظة واسط، وترىّب يف أحضان أرسة 
هل بيت غذته حب القيم اإلنسانية والوالء أل 

  .السالم عليهمالنبوة 
  .أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة يف منطقته

تعرضت أرسته لحملة التهجري الظاملة يف نيسان 
م عندما داهمت زمرة من أزالم صدام ١٩٨٠عام 

منزلهم ليسلبوا منهم األمن واألمان وألقوهم 
خلف الحدود، فسكن مع أفراد أرسته يف مدينة 

    .يزد اإليرانية
  الشهيددورة —م ضمن الدورة الثامنة ٠٧/٠٤/١٩٨٤التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

 وبعد إكامل الدورة التدريبية انضم إىل الفوج الثاين من أفواج ،)١٠(وفاء العراقي أيب
املجاهدين واشرتك مع أخوته املجاهدين يف تنفيذ الواجبات القتالية والنفوذية إىل ان 

م املصادف ليلة عيد ٢٨/٠٦/١٩٨٤ًجا بدم الشهادة بتاريخ رحل عن هذه الدنيا مرض 
الفطر، بالقرب من جزيرة مجنون يف هور الحويزة إثر إصابته بشظية قذيفة مدفع 
استقرت يف رأسه الرشيف بعدما أبىل بالًءا حسًنا ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة 

 وبأحرف من نور تاريخ األهواز بعد أن تم تشييع جثامنه الطاهر ليكتب بدمه الطاهر
  .املجد ألمته يف الحارض واملستقبل

  :هللا رحمهمن وصيته 
  ...ال تتأملوا وال تحزنوا عّيل كثريًا ألنني شهيد يف سبيل الدين اإلسالمي الحنيف«

                                                                    
  .١٤  ترجمته صفحةتجد الذي ري ـ أبووفاء العراقي الشمگالشهيد جشعم إسامعيل عل )١٠(



 ٢١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
أويص أخواين املجاهدين العراقيني بالسري عىل خط اإلمام الخميني العظيم الذي أعاد 

 أوصيكم ان توحدوا صفوفكم إلزالة النظام الكافر املتسلط لإلسالم مجده وعزته، وكذلك
  .عىل رقاب شعبنا يف العراق

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
   هور الحويزة—بحرية أم النعاج 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٢

    -      
م ونشأ ١٩٦٤ولد يف محافظة النجف األرشف عام 

 السالم عليهنهلت من أمري املؤمنني يف أحضان أرسة 
معنى الوالء واملحبة لدينها فهي تعيش بجوار 

  .مرقده الرشيف
تعرضت أرسة الشهيد إىل حمالت التهجري الظاملة 
التي قام بها نظام البعث الكافر ضد أبناء الشعب 

م حيث ٠٧/٠٤/١٩٨٠بحجج واهية بتاريخ 
داهمت زمر الطاغية منزلهم بصورة وحشية 

ت األطفال والنساء، وألقت بهم خلف وأرعب
    .خدمة معهم أخس األساليب اللئيمةالحدود مست

عمل مع الخط العسكري منظمة العمل اإلسالمي، ونفذ مع مجاهديها الكثري من 
العمليات النوعية يف قاطع الوسط والشامل ضد أزالم صدام املجرم ضاربًا بذلك أروع 

  .األمثلة بالصرب والصمود
 دورة —م ضمن الدورة السابعة ١٣/٠٣/١٩٨٤فوف قوات بدر بتاريخ التحق بص

  . ثم نُّسب إىل الفوج الثالث من أفواج املجاهدين—)١١(عامر الخاليص أيب الشهيد
اشرتك مع أخوته املجاهدين يف تنفيذ عدة واجبات جهادية يف هور الحويزة متحمًال 

بة وصرب إىل ان استشهد يف صعوبات وأجواء الهور الشاقة ومقاومة العقبات بكل صال 
إحدى مواقع املجاهدين إثر سقوط صاروخ طائرة معادية مزقت شظاياه جسده إربًا 

م ودفن يف مقربة الشهداء يف طهران بعدما شيع جثامنه ٣٠/٠٦/١٩٨٤إربًا بتاريخ 
  .الطاهر تشييًعا مهيًبا

                                                                    
 الجزء األول من موسوعة شهداء يفمته الذي مرت ترج هو الشهيد محمود خريي عيل البغدادي )١١(

  .٣٥صفحة  العراق



 ٢٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
و من أخويت ان تحية رسالية مصبوغة بالدم ولونها النرص، أرج :هللا رحمهمن وصيته 

كونوا كالبنيان املرصوص يف سبيل إعالء كلمة هللا يف  .يواصلوا الدرب مهام كلف الثمن
  .األرض، ومن أجل الحق والحرية وبناء حضارة إسالمية

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

 
  



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٤

   -        
حقيبته الصغرية وهو فرح مرسور، ليس كان ماسكا 

كعادته عندما كان يريد الذهاب مجازا، فسأله أبوسعود 
أراك فرحان اليوم، والبس أحسن «:  قائًال )١٢(البرصي

: ، فأجاب أبوسمية مبتساًم »مالبسك، هل من جديد؟
  .هذه سفرة زواج ياأباسعود«

كنت شاهدا لذلك املوقف، ففرحت لفرحه وما ظننت 
  .السفر األخري إىل الحور العنيأنه يقصد 

ولد يف بغداد، مدينة الكاظمية يف أرسة مؤمنة، غذته 
 وأرشبته حب اإلمامني السالم عليهمحب أهل البيت 

    .عليهامالسالمالجوادين 
  .انتقلت أرسته للسكن يف حي البلديات وهناك أكمل الدراسة املتوسطة

اة، اتخذ أسلوبه الخاص يف تنظيم أموره منذ تفتحه عىل الحي«: يقول والده الحاج مهدي
وترتيب حياته وأدواته وتكوين شخصيته، وكان متطلًعا ملعرفة معامل الرسالة اإلسالمية 
وخصوصياتها، وكان يثري السؤال حول املسائل اإلسالمية والشعائر الحسينية وغريها من 

ار الثورة اإلسالمية األمور؛ وأذكر حينام جاء خاله لزيارة العراق من إيران بعد انتص
وكيف كان ولدي صاحب يوجه األسئلة الدقيقة التي تتعلق بكيفية انتفاضة املسلمني 
ووقوفهم بوجه السلطات الشاهنشاهية وكنت أالحظ عليه اإلنصات واالنتباه الدقيق، 
كان شديد الفرح حينام يسمع باملواقف البطولية ألبناء الشعب االيراين املسلم 

  .. حامسيةوتظاهراتهم ال
شمل أرسته قرار التهجري القرسي الذي أصدره النظام البعثي املجرم ضد عرشات اآلالف 
من األرس العراقية بحجة التبعية اإليرانية، بعد أن أسقطت وثائقهم العراقية وصودرت 

                                                                    
 . هو املجاهد عبود مشاري من أهايل البرصة)١٢(



 ٢٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
وبدون أي مسوغ قانوين ألقي بهم عىل … جميع ممتلكاتهم املنقولة منها وغري املنقولة

م، يف وضع مأساوي بني الجبال الوعرة واألودية ٠٥/٠٦/١٩٨٠رانية بتاريخ الحدود اإلي
السحيقة، فساروا حتى وصلوا مدينة قرصشريين التي استقبلتهم، ثم نقلوا منها إىل 

  .مدينة گرمسار ثم سكنوا مدينة طهران
تلك الرحلة املأساوية مل تؤثر عىل صاحب بل أصبحت إيران اإلسالم عامًال مساعًدا يف 
ترشيده وتركيز معامل شخصيته اإلسالمية حيث اختار له أصدقاء من املؤمنني كان 

  الصدر الشهيديشاركهم يف نشاطاتهم اإلسالمية املختلفة، فشكلوا فريق كرة قدم باسم
 ،عليه هللا رضوان، وكانوا يحرضون مجالس تالوة القرآن الكريم ودعاء كميل بن زياد رسه قدس

  … الجرحى واملعاقني يف املستشفياتوكانوا يقومون بزيارة
أمىض فرتة تزيد عىل السنتني عىل هذا الحال، ارتسمت خاللها معامل شخصيته اإلسالمية 

  .وتوضحت أبعادها يف سلوكه وقوله وعالقاته مع الناس
يف أحد األيام الحظت عليه عالمات تعب وإرهاق «: يقول والده الحاج مهدي

ا ومجموعة من الشباب دخلنا دورة تدريبية أن"فاستفرست عن حاله فصارحني 
، فلم أفاجئ يف املوضوع ومل يظهر عّيل ما يدل عىل االنزعاج، بل العكس "عسكرية

إنك تسري يف طريق صحيح ومستقيم وال يوجد : عربت عن قبويل ورسوري وقلت له
  .داعي إلخفاء هذا األمر

 —رحيم دلو أيب  الشهيددورة —التحق أبوسمية اإلسالمي بالدورة الرابعة ملجاهدي بدر 
م، تلك الدورة التي مدت القوات بكادر أخذ عىل عاتقه مسؤولية ١٥/١٠/١٩٨٣بتاريخ 

بعد انتهاء الدورة بشقيها العسكري والعقائدي،  .العديد من الرسايا واألفواج فيام بعد
  .أصبح أبوسمية عىل أتم االستعداد لتأدية أي واجب يكلف به

 الدورة بواجب جهادي عىل مشارف مدينة البرصة، فعرفه كلف مع بقية أفراد
املجاهدون شجاًعا اليهاب املخاطر، فقد كان سباقا لالشرتاك يف الكامئن والدوريات 
القتالية، يسهر الليايل من أجل أن ينام إخوته، وعندما كانوا يعاتبونه كان يذكر لهم 

؛ عني سهرت يف سبيل هللا، وعني كل عني باكية يوم القيامة إال ثالث﴿: الحديث الرشيف
  .﴾غضت عن محارم هللا، وعني بكت من خشية هللا



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٦
 تعرفت عليه يف هور الحويزة حيث كان واجبه الثاين الذي كلف به، وقد نسب إىل فوج

، فعايشته عن قرب عندما كان مخابرًا يف املقر التكتييك لقوات بدر  الصدرالشهيد
ا مملوًءا باإلميان واألخالق يالقيك بابتسامته،  وكان شابً )١٣(بالقرب من باب الهوى

ويسبقك بتحيته، كله حيوية ونشاط، وكان السباق لالشرتاك يف عمليات االستطالع 
كمخابر للمجموعات التي تقوم باستطالع أماكن تواجد العدو، وتلك مهامت صعبة 

  .بسبب طبيعة األهوار وكرثة الكامئن املعادية
ان عليه األذى يوًما، رغم الظروف القاسية، فالحرارة يف أشهر مل أره قط قد انزعج أو ب

الصيف قد تزيد عىل الخمسني درجة والرطوبة مرتفعة جًدا؛ وأذكر أين سألته يوًما كنا 
عزيزي أبا سمية، من جاء بك من مدينة «نتنفس بصعوبة فيه ألن الهواء كان رشقيٍّا 

 جاء بك جاء يب، أمل تأت للدفاع عن الذي«فأجاب ببساطة مبتساًم » !طهران إىل هنا؟
  .!دينك ووطنك؟

وبينام كان ينتظر زورقًا يقله من املقر . منح أبوسمية إجازة لزيارة أهله واستعد للسفر
 اتصلت به النقطة ،التكتييك يف باب الهوى إىل حافة هور الحويزة يف الجانب اإليراين

 قطع يف أسالك االتصال مع النقطة الثالثة من نقاط املجاهدين املتقدمة لتخربه بوجود
أنا « أن يذهب ملعالجته، لكن أبا سمية رفض وقال )١٤(الرابعة، فأراد أحد املخابرين

، وأرص عىل الذهاب كعادته رغم أنه كان مستعًدا للسفر، فانطلق »أذهب مكانك
 فتحت عليه نريان من قبل ما يسمون ،ليستكشف موقع قطع األسالك، ويف تلك األثناء

، فأصيب برصاصة يف رجله نقل عىل أثرها إىل املستشفى لكن شاء هللا )١٥(رسان الهوربف
أن يختاره شهيًدا بعد أيام فرحل من هناك وعرجت روحه إىل ربها راضية مرضية بتاريخ 

  .م لتكون يف مقعد صدق عند مليك مقتدر٠١/٠٧/١٩٨٤
  )١٦(.اء يف مدينة طهرانشيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة جنة الزهر 

                                                                    
  .أحد مناطق هور الحويزة بالقرب من الحدود اإليرانية )١٣(
 الذي مرت ترجمته يف الجزء األول من موسوعة — جعفر جعفري—بداألمري فاضل الشهيد ع )١٤(

 .١٨٦شهداء العراق صفحة 
مجاميع مرتزقة من أهايل منطقة األهوار استخدمهم صدام لرضب املجاهدين واألرس املهاجرة  )١٥(

 .من بطش النظام
 ١١ رقم القرب ٦٣ تسلسل ٢٧قطعة دفن يف  )١٦(



 ٢٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  ":سالًما أبا سمية" تحت عنوان ٦٧كتبت جريدة الشهادة يف عددها 

لقد كنت ياأباسمية من الذين وقفت قليًال لتحاسب نفسك، واستطعت أن ترصعها … 
وتجتاز كل العقبات التي وضعت يف طريقك السالك إىل هللا، وصغرت الدنيا وما فيها يف 

حاولوا عبثًا الحيلولة دون بلوغ أمنيتك بأنكم لو استطعتم عينك، وكنت تخاطب الذين 
أن تعطوين عرش ما وعده هللا لغريت مسليك، والخرتت حياة الراحة دون حياة األمل 
واألذى واملشقة يف سبيل هللا، وقلت لهم إن هللا يعد املجاهدين بجنة عرضها الساموات 

  ! يف الخيام، فهل عندكم مثل ذلك؟واألرض، وفيها ما لذ وطاب وفيها الحور املقصورات
  ...كال بالطبع فهنيئًا لك ما نلته من مرضاة هللا

  :هللا رحمهومن وصيته 
  .رضيت باهلل ربًا وبالنبي واألمئة سادة وقادة بهم أتوىل ومن أعدائهم أتربأ… 

كونوا يًدا واحدة ضاربة قوى : لجميع املجاهدين العراقيني يف جميع أنحاء العامل 
  …بار واملحتلني الصهاينة واستمروا باملسري عىل خط اإلماماالستك

اصمدوا وقفوا وقفة إمامكم الحسني : وإىل املجاهدين املعتقلني يف سجون البعث الكافر
 يف وجه طاغوت زمانه، فأنتم بصمودكم هذا ضد صدام وزمرته العمالء الخونة السالم عليه

  .ون هللا تعاىلستحرر أرض كربالء أرض الحسني عىل أياديكم بع
إذا سمعت بأجيل يا أماه فال تحزين وال تبيك ألن ابنك قد رحل من : إىل أمي الغالية

هذه الدنيا وهو مؤمن باهلل ورسوله وأمئته وإمام عرصه وكان عمله كله يف سبيل مرضاة 
هللا تعاىل، وعليك يف هذا الوقت أن تكوين مرفوعة الرأس بأن أعطيتي قربانًا عىس أن 

ه هللا، وأن يكون دورك مثل دور زينب عليها السالم عندما وقفت عىل جسد أخيها يتقبل
  .اللهم تقبل منا هذا القربان، سالم هللا عليك يا بنت رسول هللا: الحسني وقالت

عليك يا والدي إن تصرب وتستمر بطريقك الذي أنت فيه، أقصد : إىل والدي العزيز
بية إسالمية، وشوقته إىل الذهاب للجهاد ضد الطريق وهو إن متكنت أن تريب ولدك تر 

الباطل، الجهاد يف سبيل هللا ونرصة اإلسالم، وعليك بالصرب فإن الصرب كنز من كنوز الجنة 
  ﴾.واصرب إن هللا مع الصابرين﴿ .السالم عليهكام قال إمامنا الصادق 

  .كاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا وبر ، وأريد أن يكون محل دفني يف جنة الزهراء
  حيٍّا عليك أبا سمية يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث سالم    
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     -      
م يف العاصمة بغداد يف حي سومر ١٩٦٤ولد عام 

ثم انتقلت أرسته إىل النجف األرشف لالنتهال من 
  .السالم همعليعلوم أهل البيت 

م ١٩٨٠ته بقرار التهجري الظامل عام شملت أرس 
حيث داهمت مجموعة من زمر البعث الصدامي 
منزلهم مستخدمني أسلوب القسوة والشدة يف 
إخراجهم من وطنهم الحبيب وإلقائهم عىل 
الحدود بعد تجريدهم من كل ما لديهم فوصلوا 
إىل الجمهورية االسالمية بعد مسري ليلة كاملة يف 

    .أرض وعرة
أرسته يف مدينة طهران وواصل دراسته فيها إىل أن أكمل السادس العلمي يف استقرت 

  . محمد باقر الصدر الشهيدمدرسة
ة العلوية بنت الهدى يف  الشهيد وأختهرسه قدس  الصدر الشهيدمل تنطفئ جذوة مصيبة

  .نفسه، بل راحت تتزايد ومل تخمد إال بالجهاد والثأر لدمائهام
  الشهيددورة —م ضمن الدورة السابعة ٢/٠٤/١٩٨٤اريخ التحق بصفوف قوات بدر بت

 التي جمعت تحت مظلتها الجهادية أفراًدا من مختلف الحركات —)١٧(عامر الخاليص أيب
اإلسالمية، وبعد إمتام التدريبات الالزمة انضم إىل الفوج الثالث من أفواج املجاهدين 

دية، فلم يبال بقساوة الظروف واشرتك مع أخوته يف العقيدة يف تنفيذ عدة واجبات جها
، وامتاز بهدوئه وكرثة عبادته )١٨(التي تسود األهوار خصوًصا كرثة البعوض والزريجي

                                                                    
 الجزء األول من موسوعة شهداء يفمته الذي مرت ترجي عيل البغدادي  هو الشهيد محمود خري )١٧(

  .٣٥صفحة  العراق
 . مصحوبة بالدما لسعتهة الكبري الحرشاتنوع من  )١٨(
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  …وبحسن خلقه

 ، إثر إصابته بشظية صاروخ طائرة،م يف هور الحويزة٠٩/٠٧/١٩٨٤استشهد بتاريخ 
  .فرجعت روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية

  . طهران ودفن يف مقربة الشهداء فيهاةمدينشيع جثامنه الطاهر يف 
  :هللا رحمهمن وصيته 

ضعوا صوريت عىل قربي وأنا أحمل يف يدي القرآن ويف األخرى البندقية دفاًعا عن اإلسالم 
  .والجمهورية اإلسالمية

إن املقاتل إذا وقع شهيد يف الجبهة يذهب إىل لقاء هللا راضيًا مرضيٍّا فال : والدي، والديت
  .السالم عليهعبد هللا الحسني  أيب وابكيا عىل تبكيا عيلّ 
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
  وداًعا اىل أين؟
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     -     
يف بيت قيم ودين وهّم رسايل صادق، نشأ 

الفضل العباس  أيبوترعرع بجوار الحسني وأخيه 
 وسمت روحه، ، وكربت عزميته كرب،السالم هامعلي

 وعىل ، ومنا عوده،ونقت نفسه، واشتد ساقه
  .املكرمات فتح عينيه

 وفيها ،م يف مدينة كربالء املقدسة١٩٦٥ولد عام 
واصل دراسته االبتدائية واملتوسطة، ويف شهر متوز 

م اقتحم جالوزة البعث الصليبي ١٩٨٠من عام 
 ثم ،)١٩(منزلهم واعتقلوه مع أخويه األكرب منه

    ألقي مبيثم وباقي أعضاء أرسته خارج 
  .الحدود بطريقة من أبشع الطرق التي عرفها التاريخ البرشي

 السالم همعلي لينهل من علوم آل البيت ، وذهب إىل قم املقدسة،سكن العاصمة طهران
  .من خالل انخراطه يف الحوزة املباركة

وق للثأر لدماء أخويه، ودماء  وهو يف أشد ما يكون من الش،عاش أيامه يف املهجر
الشهداء الذين أعدموا عىل مذبح الحرية والكرامة يف ظل حكومة البغي والنفاق التي 

  .عاثت يف األرض الفساد
وفاء  أيب  الشهيددورة —م ضمن الدورة الثامنة ٢٠/٠٣/١٩٨٤التحق بقوات بدر بتاريخ 

صدام البغاة الذين تلطخت  عىس أن يشفي شيئًا من غليله يف مجاهدة أزالم —العراقي
  .أياديهم بدماء األبرياء من أبناء العراق الرشفاء

 لينفذ مع أخوته ،بعد انقضاء فرتة التدريب، نّسب إىل الفوج الثاين من أفواج املجاهدين
                                                                    

ه تحت التعذيب يف السجن ، وتبني بعد سقوط النظام أنهام قد أعدما مع اآلالف من ابقي أخو  )١٩(
 .ابناء األرس املبعدة قرسا من العراق
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  .املجاهدين املهام الصعبة والعمليات القتالية

وخ طائرة معادية  عىل أثر سقوط صار ،م يف هور الحويزة٢٤/٠٧/١٩٨٤استشهد بتاريخ 
  .ين وبقوافل الشهداء السعداء الشهيد ليلتحق بأخويه،)٢٠(أصابت شظاياه جسمه

  .شيع جثامنه الطاهر يف مدينة طهران ودفن هناك يف مقربة الشهداء
  ...أرجو من هللا تبارك وتعاىل قبول شهاديت« :هللا رحمهمن وصيته 

ن يف طاعة هللا وهو يف ساحات الحياة لحظات، فام أحىل أن تكون نهاية عمر اإلنسا
  . حيث يلقى هللا مرضًجا بدمائه الزكية،الجهاد

أوصيكم باالبتعاد عن كل املحرمات السيام الغيبة، وأوصيكم بااللتزام الكامل بالدين 
  .واألخالق اإلسالمية

  حيٍّاسالم عىل الشاكري يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث 

 

                                                                    
 .النعامنية—طوف كله الشوهاين من أهايل الكوتگتشهد معه مهدي اس )٢٠(
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   -      
إىل والدي العزيز، سالم من هللا عليك، أكتب 
وصيتي هذه وأنا ُحرمت من رؤياك منذ أربع 
سنوات ألنك يف قعر سجون البعث الكافر وال 

  أدري هل أراك أم ال؟
بهذه الكلامت بدأ كتابة وصيته قبل استشهاده 
بأيام وهي وصية مملوءة بكلامت الشوق والحنني 

ه وعلمه سبل  فأحسن تربيتإىل الوالد الذي رباه
 .الخري فأحسن تعليمه

م يف منطقة الحرية الثالثة يف ١٩٦٦ولد عالء عام 
    العاصمة بغداد وترعرع يف كنف أرسة متدينة 

كان اليفارق والده حتى يف عمله إىل ان فرقتهم يد الخبث  .وملتزمة بتعاليم اإلسالم
 باإلسالم منهًجا للحياة فقد قام الصدامي يوم أودع الوالد يف السجن بسبب إميانه

جالوزة البعث مبداهمة منزلهم بغتة واعتقلوهم جميعا وأودعوا السجن ملدة سبعة 
عرش يوًما مع التعذيب النفيس والجسدي ثم هّجروا قًرسا إىل الجمهورية اإلسالمية 

  .م١٩٨٠ماعدا والده فقد بقي يف غياهب السجون، مل يعرف عن مصريه يشء منذ عام 
م ضمن ٠٤/١٠/١٩٨٣دما بلغ من العمر ستة عرش سنة التحق بقوات بدر بتاريخ عن

 وبعد إكامل تدريباتها —)٢١(رحيم دلو أيب  الشهيددورة —الدورة الرابعة املركزة 
  .العسكرية ودروسها الثقافية، نُّسب إىل فوج اإلسناد

 مجنون يف أشرتك يف عدة واجبات جهادية يف رشق البرصة ويف عمليات تحرير جزيرة
  .هور الحويزة

                                                                    
  الجزء األول من موسوعة شهداء العراقيفمته الذي مرت ترج هو الشهيد أبو حسن الكاظمي )٢١(

  .٦٦صفحة 



 ٣٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
م يف هور الحويزة وهو يؤدي واجبه ٢٨/١٠/١٩٨٤نال وسام الشهادة الرفيع بتاريخ 

  .الجهادي لريحل إىل ربه شهيًدا مفارقًا هذه الدنيا وهو يحمل آهات فراق والده
  .شيع جثامنه الطاهر ودفن يف مقربة الشهداء يف العاصمة طهران

  :هللا رحمهمن وصيته 
 محمد باقر الصدر  الشهيدعزيز الأدري هل أراك أم التحقَت باإلمام املرجعوالدي ال

  .رسه قدس
فإن أنا استشهدت وأنت حي فال تحزن عّيل ألين قمت بالدفاع عن الدولة اإلسالمية 

  .فرجه هللا عجلودولة اإلمام صاحب الزمان 
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
  م١٩٨٥ هور الحويزة —ن يرتبص بالعدو  أحد املجاهدي
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       -    
م يف العاصمة بغداد، شارع ١٩٦٧ولد الشهيد يف عام 

ترىب يف أحضان أرسة غرست فيه اإلقدام ، و الكفاح
والجرأة من أجل الدفاع عن الحق وكان له أخوة تعرضوا 

ة البعث الكافر إىل السجن والتعذيب من قبل جالوز 
بسبب مواقفهم املعادية لنظام العفالقة حيث قضوا 

  .حوايل ثالثة أشهر يف السجون املظلمة
م شملت أرسة الشهيد حمالت ٢٦/٠٣/١٩٨٢بتاريخ 

التهجري الظاملة التي قام بها جالوزة صدام املجرم ضد 
أبناء الشعب بحجج ما أنزل هللا بها من سلطان بعد 

    .اب من فيه من النساء واألطفالمداهمة منزلهم، وإرع
سكن سمري مع باقي أفراد أرسته يف قم املقدسة ثم التحق بصفوف املجاهدين بقوات 

  .م ومل يكن قد تجاوز السادسة عرش من العمر٢٢/١٢/١٩٨٢بدر بتاريخ 
اختري — محمد باقر الصدر  الشهيددورة —بعد أن أكمل الدورة العسكرية األوىل 

  .ذي يف شامل العراق لكونه كان يجيد اللغة الكرديةلواجب جهادي نفو 
 بتنفيذ األوامر عىل أحسن وجه وطاعة املسؤولني واألخالق الحسنة هللا رحمهعرف 

وعندما كان يُسأل عن سبب حمله للسالح وهو يف ذلك السن كان يجيب بجواب 
  .شهادةأريد أن أدافع عن اإلسالم ضد الظاملني حتى ال«اإلنسان الرسايل الواعي 

م وعرجت روحه من عىل رىب ١٩/٠٢/١٩٨٥ يف قاطع السليامنية بتاريخ هللا رحمهاستشهد 
كردستان لتلتحق بركب الشهداء ولكن مل يعرث عىل جسده الطاهر، فسالم عليه يوم ولد 

  حيٍّاويوم استشهد ويوم يبعث 
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      -     
يف مدينة التضحية والفداء، مدينة الدم والشهداء، 

م يف محلة ١٩٤٩البرصة الفيحاء كان مولده عام 
الطويسة ألرسة مؤمنة ملتزمة بتعاليم الدين 

  .غذته عىل حب النبي وآله األطهار
مل يكن له حظ يف الدراسة إال االبتدائية واتجه 
بعدها للعمل شعوًرا منه بوجوب مساعدة والده 

 العيش الكريم ألرسته فعمل نجاًرا يف رشكة لتهيئة
املوانئ العراقية، وامتاز بعالقاته الطيبة مع 

صة املوظفني والعامل وكانت له عالقات خا
    .باملؤمنني يف الرشكة وخارجها
فضح شعارات حزب لتوزيع الكتب االسالمية واملنشورات و لنشاطانه يف توعية الشباب 

ة الصدامية مبتابعته وإلقاء القبض عليه فبقي ثالثة أشهر  أخذت األجهزة القمعي،البعث
  .رهن اإلعتقال القى خالله شتى صنوف التعذيب النفيس والجسدي ثم أنجاه هللا

زج يف الحرب الخارسة التي شنها صدام املقبور عىل الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
ذ القرار الحاسم م فكان يتحني الفرص للخالص منها، وحانت لحظة اتخا١٥/٠٦/١٩٨٣

برتك جبهة الباطل املعتدية والخالص من مآيس الحرب وتبعاتها وإمثها، تلك اللحظة التي 
م عندما ١٥/٠٨/١٩٨٣اليوفق لها إال القلة من الرجال أصحاب املواقف وكان ذلك يف 

ترك الخطوط األمامية عابرًا حقول األلغام واألسالك الشائكة، ليصل بعد ساعات إىل 
جمهورية اإلسالمية، فنقل من هناك إىل مدينة كرج الواقعة غرب العاصمة قوات ال

  .طهران حيث محل إسكان الالجئني العراقيني
مل يكن هدفه الراحة والدعة، وهو الذي ترك عرشات اآلالف من أبناء شعبه يرزحون 
تحت سياط التعذيب البعثية يف زنزانات مظلمة، وقد كان بإمكانه اللجوء إىل الدول 
الغربية أو العيش يف طهران واملدن اإليرانية بهدوء بعيًدا عن طريق املخاطر والصعاب 

  .كام فعل الكثري، لكنه اتخذ قرار الجهاد
 —م ضمن الدورة الخامسة لتلك القوات ٢٥/١٢/١٩٨٣التحق مبجاهدي بدر بتاريخ 

 أطراف  بعد انتهاء الدورة شارك يف واجب جهادي عىل،عيل األمري أيب  الشهيددورة
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 واشرتك مع مجاهدي ذلك الفوج لالندفاع  الصدر الشهيداألهوار ثم نسب إىل فوج

داخل هور الحويزة والسيطرة عىل العديد من املناطق واملمرات املائية؛ منها ممر باب 
 وكل تلك املناطق )٢٥( وسبل الكرس)٢٤( وممر الربمائية)٢٣( وبرگة سيد نور)٢٢(الهوى

  .اقي لهور الحويزةواملمرات يف الجانب العر 
اتخذ املجاهدون نقاطًا لهم يف مفارق الطرق والنقاط املهمة وسيطروا عىل حركة العدو 

  .يف تلك املنطقة
امتاز أبومحمد البرصي بإخالصه وتفانيه وأخالقه العالية وتواضعه إلخوانه املجاهدين، 

  .لهذا أحبوه كثريًا وكان يحظى مبكانة خاصة بينهم
كان يعز عّيل تركهم وخصوًصا أبنايئ الصغار، «وأهله يف العراق ويقول كان يتذكر أحبته 

يف وقت هم أحوج ما يكون ألب يرعاهم، ولكن الواجب حتم عّيل ذلك، فالدين 
والواجب الرشعي أعز عىل اإلنسان من كل يشء خصوًصا إذا ابتيل مبا ابتىل به أهل 

  .)٢٦(...العراق من حاكم ظامل معتد
  الشهيداها أبومحمد يف هور الحويزة اشرتك مع رسية من فوجبعد سنة وأشهر قض

 بعملية نوعية هدفها تحرير مخفر الرتابة املهم الذي كان يرشف عىل كل الصدر
كان عىل . املناطق واملمرات املائية لهور الحويزة فكان يعرقل ويزعج حركة املجاهدين

ىل مواقع العدو، فبعملية البرصي ومجموعة الغواصني معه البدء بالهجوم والصولة ع
نوعية من حيث الدقة ورسعة العمل استطاعوا تدمري تلك القوات والسيطرة عىل 
النقاط التي تهاوت مع صيحات هللا أكرب التي انطلقت من حناجرهم، ويف تلك األثناء 
أصيب أبومحمد بإطالقة يف كتفه، فخّر شهيًدا بعد أن أبىل بالًءا حسًنا بتاريخ 

                                                                    
 .ممر مايئ داخل هور الحويزة قرب الحدود مع إيران )٢٢(
 اإليرانية داخل الجانب العراقي من كة واسعة يحيط بها القصب تبعد كيلومرتين عن الحدودبر  )٢٣(

  .هور الحويزة
 .ممر مايئ يربط عدة مناطق فتح من قبل برمائيات التنقيب عن النفط )٢٤(
خصاف يف  أيبإحدى الطرق الرئيسية الطويلة التي تربط منطقة الطرب يف الجانب اإليراين مبنطقة  )٢٥(

 .الجانب العراقي
 شق محمد وأخواته طريقهم يف الحياة فهاهو محمد طبيب كام متنى ودعا لهم أبوهم الشهيد، )٢٦(

 .يقدم الخدمات إىل أبناء مجتمعه يف مدينة الديوانية التي اتخذتها األرسة سكنا لها
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 لرتافق أرواح النبيني والصديقني والشهداء ،، وعرجت روحه إىل بارئهام١١/٠٣/١٩٨٥

  . وحسن أولئك رفيًقا،والصالحني
  .)٢٧(شيع عىل أكتاف اآلالف إىل مثواه األخري يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة

  بسم هللا الرحمن الرحيم: هللا رحمهمن وصيته 
ْم لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَرِْضَنا أَْو لَتَُعوُدنَّ ِيف ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَْيِهْم َوقَاَل الَِّذيَن كََفُروا لِرُُسلِهِ  ﴿﴾

َولَُنْسِكَننَُّكُم األَرَْض ِمْن بَْعِدِهْم َذلَِك لَِمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف * َربُُّهْم لَُنْهِلَكنَّ الظَّالِِمنَي 
   .)٢٨(﴿﴾َوِعيدِ 

اللهم صل عىل محمد وآل  .خلف األرض لعباده الصالحنيالحمد هلل الذي وعدنا بأن يست
السالم عىل الحسني وعىل عيل بن الحسني وعىل  .محمد الذين أرسلوا رحمة للعاملني

  .السالم عليهأوالد الحسني وعىل أصحاب الحسني الذين بذلوا مهجهم دون الحسني 
  . وسهل مخرجهفرجه هللا عجلالسالم عىل اإلمام الهامم القائد املقدام الحجة بن الحسن 

  .السالم عىل السيد الخميني حفظه هللا وأمد يف عمره
عبدهللا الحسني، أوصيكم بتقوى هللا وطاعة والة  أيبأوصيكم إخواين املجاهدين يا أنصار 
وأوصيكم بأن التنسوا إخوانكم الذين يعيشون يف  .األمر واملسؤولني أيدهم هللا ونرصهم

للوايت تسلط عليهن أخبث خلق هللا وأسوؤهم أخالقًا ظلامت السجون وأخواتكم ا
  .ومعاملة

إن اإلنسان الرشيف اليسمح لنفسه بأن يسمع إذاعة املفسدين، فكيف بكم يا أهل 
  .الشيم واألخالق وأعراضكم ورشفكم يدوس عليه أفسد الخلق وأقبحهم فعًال وقوًال 

هدي املوعود فيمأل األرض قسطًا وأخريًا، أمتنى أن يسود اإلسالم كل بقاع األرض ويظهر امل
  .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته… وعدًال بعد أن مألت ظلاًم وجوًرا

 منا عليك ياأبامحمد يا من حملت اإلسالم شعاًرا وجسدته عمًال سالم    
  حيٍّابإميانك وأخالقك وجهادك وسالم عليك يوم استشهدت ويوم تبعث 

                                                                    
 .٧ رقم القرب ١ تسلسل ١دفن يف قطعة  )٢٧(
 ١٤ — ١٣اآلية : إبراهيم سورة )٢٨(
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   -   
نفوس أبت الضيم، ورقاب رفضت الركوع، رجال 
استعدوا أن يدفعوا الثمن مهام كان باهظا، حتى 
لو كلف فقد األحبة وبذل املهج، ألن يف ذلك سالمة 
الدين، ورىض الباري عزّوجل، ومن أولئك الرجال 
الحاج عبدالستار الذي ولد يف مدينة بغداد، 

م، وسط ١٩٤٩الكرادة الرشقية، البوشجاع، عام 
أرسة مؤمنة فنشأ متديًنا غيوًرا عىل إسالمه منذ 

  .يعلّم أقرانه الصالة وفعل الخرينعومة أظفاره، 
 وهو من ،عرف مالزًما للمساجد والحسينيات

تالمذة ومقريب الشهيد الكبري الشيخ عارف 
  .، حيث انتهل من فكره وجهاده الكثري)٢٩(البرصي

  

 وكان متميزًا ،ية يف أواخر الستينات من القرن املايضانتمى إىل حزب الدعوة اإلسالم
ا عنيًدا ألعداء اإلسالم من شيوعيني وبعثيني  يف ،بالنشاط والحيوية، كثريًا ما وقف ندٍّ

محلته وأثناء دراسته املتوسطة والثانوية ويف كلية أصول الدين ببغداد الذي حاز فيها 
  .فا يف إحدى الدوائر الحكومية عمل موظثمم ١٩٧٩عىل شهادة الليسانس يف عام 

ترشف بحج بيت هللا الحرام، وهناك قام بتكليف من حزب الدعوة اإلسالمية بتوزيع 
املنشورات التي تدين نظام الجرمية يف بغداد مبا تقرتفه من جرائم ضد املؤمنني من أبناء 

                                                                    
م، من قادة الحركة ١٩٣٧ة عام هو الشهيد الشيخ عارف عبدالحسني من مواليد مدينة البرص  )٢٩(

أعدم .  يف الكرادة الرشقية ببغدادرسه قدساإلسالمية الذي كان وكيال للشهيد محمد باقر الصدر 
ي واالستاذ نوري چم مع مجموعة من الدعاة هم السيد عزالدين القبان١٣/١١/١٩٧٤بتاريخ 

يبا رئيس محكمة قال مج. طعمة والسيد عامدالدين الطباطبايئ واالستاذ حسني جلوخان
:  له مقولة مشهورة .أباملوت تهددنا، إن الطغاة سيموتون أيضا ، وسيجمع هللا بيينا وبينكم«

   .لوكان اصبعي بعثيا لقطعته
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بل أزالم ، ولكن اكتشف أمره من قرسه قدسالشعب العراقي، وتؤيد ثورة اإلمام الخميني 

  …املخابرات الصدامية فألقي عليه القبض فور وصوله بغداد
 فهاجر بعد مطاردة مستمرة من قبل املخابرات ،شاء هللا أن يحفظه من كيد أعدائه

 الذي يقول )٣٠(إبراهيم النعامين أيب حيث تعرف هناك عىل الحاج ،ياالعراقية إىل سور
قد تعرفت عليه وعىل سلوكه عندما عشنا  و ،كان من املؤمنني الرساليني العاملني«عنه 

معا يف منزل واحد يف سوريا بعدما عربت الحدود مع أحد املؤمنني عن طريق حصيبة 
 فقد اتصل الحاج عبدالستار ، بسبب عبورنا غري القانوين،السورية وسجنا يف دير الزور

قة كان وسعى يف إخراجنا من السجن مبا ميلك من عالقات واسعة، ثم سكنا معه يف ش
 ،قد استأجرها يف الشام، ومل يكن معنا إال قليال من املال، ولذلك تكفل كل مصاريفنا

 فعلمنا أن أمواله قد نفدت عندما ،لكنه مل يستيقظ يف أحد األيام كعادته لرشاء الفطور
  .!قال اليوم أنتم تشرتون الفطور؟

لقد اكتسب من األمئة  «وعن أخالقه وعبادته يتحدث الحاج أبو إبراهيم النعامين فيقول
 فقد امتاز بخلق رفيع وكان صدوقا ال يعرف الكذب حتى يف مواطن املزاح، كان ،الكثري

ملتزما بنافلة الليل وكأنها واجبة عليه وملتزما بقراءة القرآن واألدعية املأثورة عن األمئة 
  .األطهار عليهم السالم وكان يسعى دامئا لقضاء حوائج إخوته املؤمنني

يكن هدف الحاج عبدالستار العيش مبكان آمن خال من أجهزة النظام الصدامي مل 
كان « بل كان هدفه أكرب وأسمى من ذلك كام قال الحاج أبو إبراهيم النعامين ،فقط

يعارض من يحاول الذهاب إىل الغرب قائال من الواجب علينا حمل السالح والسعي إىل 
، لهذا )٣١(رسه قدس محمدباقر الصدر  الشهيدتوى عمال بف،مقاومة نظام الرذيلة يف بغداد

  .قررنا الهجرة إىل الجمهورية اإلسالمية يف إيران
كنت أستيقظ من النوم عىل بكائه أثناء تأديته لنافلة «  تقول زوجته ،عن عبادته وتقواه

وكان عىل خلق رفيع فكان يشكرين عىل أبسط واجب . كان دامئا عىل وضوء. الليل

                                                                    
املجاهد الحاج محمد كاظم القرييش من أهايل النعامنية محافظة واسط، ومن كوادر قوات   هو)٣٠(

  .بدر
قي خارج العراق ان يعمل كل ما بوسعه من أجل إزالة عراعىل كل عىل كل مسلم يف العراق و  )٣١(

  .ولو كلف ذلك حياتهالحبيب  عىل صدر العراق جاثم الكابوس الهذا
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  .ت طيبة مثل أجملت وأكملت وبوركت وجزاك هللا خري الجزاءأقدمه له بكلام

 يف أوائل تأسيسها ثم عمل يف جريدة الجهاد التي تصدر )٣٢( الصدر الشهيدالتحق بقوات
  .عن الدائرة اإلعالمية لحزب الدعوة اإلسالمية

 — فقد التحق بدورتها األوىل ،كان من األوائل الذين شكلوا النواة األوىل لقوات بدر
 القوات ها وشارك مع،م٢٠/٠٢/١٩٨٣تاريخ ب — محمدباقر الصدر  الشهيدورة املرجعد

يف عدة واجبات جهادية، ثم اختري مرشًدا وأستاًذا ومربيٍّا يف معاونية التعليم العقائدي، 
 وكان ،فكان ناجًحا يف إيصال األفكار األصيلة إىل مخاطبيه وتالمذته فخّرج جيًال واعًيا

  .تقواه وسلوكه العميل أشد تأثريًا يف روحية الشباب وسلوكهمهدوءه وسكينته و 
  الشهيد وكان ضمن فوج،كلف بواجب مع أخوته من مجاهدي بدر يف هور الحويزة

  .، فشارك معهم يف عدة مأموريات وواجبات جهاديةالصدر
عمل الحاج أبوصالح يف جريدة «وعن تلك األيام يقول الحاج أبوإبراهيم النعامين 

 ،، وعندما زاره املجاهدون قال لهم أنا مستوحش هنا وسألتحق بكم عام قريبالجهاد
  .فالتحق بهم يف هور الحويزة

، ثم أراد الفوج االستقرار يف مناطق )٣٣(استقر مع أحد الفصائل يف منطقة أبوصخري
 وشط الدوب، فأرسل مجموعة استطالعية من وحدة )٣٥( وسبل الكرس)٣٤(سيسون

كتشف أن املنطقة خالية من تواجد البعثيني، فتم ا ف، تلك املناطقخبارات الستطالعاالست
 ، فتحرك الحاج أبوصالح برفقة مجموعة من املجاهدين، الصدر الشهيداالتصال بفوج

لكنهم   لعمل قواعد ومقرات يف تلك املناطق،، يحملون قطع الفلني،يتبعهم زورق آخر
، )٣٦(ام يسمون بفرسان الهورفوجئوا بإطالق نار من قبل كمني نصبه املجرمون م

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)٣٢(
  .قع إىل الرشق من مخفر الرتابةإحدى مناطق هور الحويزة ، ت )٣٣(
 .لقصب من كل جانبكة واسعة جنوب بحرية أم النعاج يحيط بها ابر  )٣٤(
خصاف يف  أيبإحدى الطرق الرئيسية الطويلة التي تربط منطقة الطرب يف الجانب اإليراين مبنطقة  )٣٥(

 .الجانب العراقي
مجاميع مرتزقة من أهايل منطقة األهوار استخدمهم صدام لرضب املجاهدين : فرسان الهور )٣٦(

 .واألرس املهاجرة من بطش النظام
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  .م ورجعت روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية١٨/٠٣/١٩٨٥فاستشهد بتاريخ 

  )٣٧( ودفن يف مقربة الشهداء،شيع عىل أكتاف إخوته املجاهدين يف مدينة قم املقدسة
زوجتي العزيزة أوصيك ببعض الوصايا لعلها تنفعك يف  : إىل زوجتههللا رحمهمن وصيته 

واآلخرة، أوصيك أوًال بتقوى هللا، عزيزيت، إن سمعتي نبأ استشهادي فأرجو منك أن الدنيا 
  . إن رزقني هللا ووفقني للشفاعة إن شاء هللا،ال تحزين ألين سوف أشفع لك يوم القيامة

 وأن ،عزيزيت، أرجو أن تهتمي برتبية الطفلتني العزيزتني تقى وزينب تربية إسالمية
، وأن تتويل أنت السالم همعلي واألمئة األطهار وسلم وآله عليه هللا صّىل تغذيهام حب النبي 

 إذا رجعت إىل العراق إن شاء هللا أن ،بنفسك تربيتهام، كذلك أرجو منك يا عزيزيت
 وأن ، لعلها تتسىل بطفلتي تقى وزينب،تزوري والديت يف الكرادة الرشقية البوشجاع

  .مي إىل جميع األهل واألقرباء يف العراقسال … تزوريها دامئًا مع الطفلتني العزيزتني
 . عليك أنت أيها الراحل الكبري وسالم عىل جميع شهداء اإلسالمسالم    

  
                                                                    

  ٨٦ رقم القرب ٩ تسلسل ٧ة  دفن يف قطع)٣٧(
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    -     
  

يف أحضان أرسة متدينة ومحافظة ولد عباس يف 
م يف حي جميلة يف العاصمة بغداد، ١٩٦١عام 

ية واملتوسطة واإلعدادية وأكمل دراسته االبتدائ
  .فيها

تعرض إىل التهديد والتحذير من قبل أزالم البعث 
بسبب مواظبته عىل صالة الجامعة يف املسجد 

مل يعبأ ومل يعر أي ، ولكونه شابٍّا مؤمًنا واعًيا
  .اهتامم لتهديدات عنارص الحزب الكافر

  
ن أزالم صدام مبداهمة بقي مرصٍّا عىل الرتدد عىل املسجد، إىل ان قامت مجموعة م

 ،م لجمعهم وإلقائهم خلف الحدود١٦/٠٥/١٩٨٠منزل والديه بصورة وحشية بتاريخ 
ومل يسمح لهم باصطحاب أي يشء من أمتعتهم مثلام تعرضت لها األرس التي تم 

  .تهجريها من ديارها ظلام وعدوانا
بداية عام  رسه قدس  الصدر الشهيدالتحق بقوات حزب الدعوة اإلسالمية يف معسكر

م حيث انتقل ١٩٨٢م واشرتك يف عدة نشاطات جهادية وثقافية حتى بداية عام ١٩٨١
إىل االتحاد اإلسالمي لطلبة العراق يف طهران ليكون عضًوا فعاًال فيه إىل فرتة تزيد عىل 
السنة، ثم ذهب إىل مدينة قم املقدسة لينتهل من حوزتها العلمية علوم أهل البيت 

  .السالم همعلي
عد إكامله السنة األوىل من الدراسة الحوزويّة دفعه حامسه الديني وشعوره ب

م ضمن ١/٠٣/١٩٨٤باملسؤولية تجاه وطنه وأبناء شعبه لاللتحاق بقوات بدر، بتاريخ 
حمزة  أيب  الشهيددورة —  الصدر الشهيدالدورة السادسة التي أقيمت يف معسكر



 ٤٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  . إىل الفوج الثالث من أفواج املجاهدين بعد انتهاء الدورة التدريبية انضم—الثاميل

م اشرتك يف ١١/٠٣/١٩٨٥أشرتك يف عمليات جهادية قرب جزيرة مجنون وبتاريخ 
  .)٣٨(عمليات تحرير منطقة الرتابة يف هور الحويزة واستقر مع فوجه يف منطقة البنيات

ي م حاول العدو استعادة مخفر الرتابة بواسطة أحد أفواجه الذ٢٢/٠٣/١٩٨٥بتاريخ 
تلقى تدريبات خاصة يف مناطق أهوار العامرة ولكنهم أضلوا الطريق وتوسطوا شط 
النهروان فكان مجاهدو الفوج الثاين لهم باملرصاد فصبوا عليهم النريان وانطلقت 
نحوهم الزوارق وعلت صيحات هللا أكرب من حناجر املؤمنني املجاهدين فقتل من قتل 

 فام كان من العدو ،سباحة خالل القصب الكثيفوأرس من أرس والذ القليل بالفرار 
املهزوم اّال أن يرد بالقصف املكثف فاستشهد عىل أثره هو والشهداء طاهر حسني 

 )٤٢( وماجد حميد حسن)٤١( وهادي خورشيد عبدهللا)٤٠( ويحيى برهان)٣٩(هاشم
 فعرجت أرواحهم إىل أعىل عليني ملرافقة النبيني والصديقني )٤٣(وأبوجعفر الكاظمي

  .الشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقاو 
  .شيع ودفن يف مقربة جنة الزهراء يف مدينة طهران

 أبوفاضل الحيدري يف الفوج  الشهيدتعرفت عىل«)٤٤(يقول السيد أبوتيسري املوسوي
 ترك دراسته ، وكان شابا مؤمنا جّذابا يتمتع بشفافية،الثالث الذي كنت مرشدا فيه

؛ قال يل يوًما أن أخي أليق )٤٥( هو وأخيه أبوشهاب الحيدريللتطوع اىل ميادين الجهاد
كان . للشهادة مني ويستشهد قبيل ولكن شاءت األقدار أن يستشهد هو قبل أخيه

يصيل بتوجه وخشوع وكان يقرأ دامئا يف سجوده اللهم إين أسألك العفو والعافية 
                                                                    

 . إحدى مناطق األهوار التي هجرها سكانها بسبب الحرب، وتقع بالقرب من مخفر الرتابة)٣٨(
   ٦١ هو الشهيد أبوحسني الهاشمي الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه املوسوعة صفحة )٣٩(
  ٦٥ه املوسوعة صفحة  هو الشهيد أبومهدي الكاظمي الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذ)٤٠(
  ٥٩ هو الشهيد أبو حسن الرتكامين الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه املوسوعة صفحة )٤١(
  .٤٧  هو الشهيد أبو حميد البغدادي الذي تجد ترجمته صفحة)٤٢(
  .٤٥  هو عبداملطلب مهدي محمد الذي تجد ترجمته صفحة)٤٣(
لنجف األرشف، توشم جسمه بجروح يف عمليات  هو السيد كاظم عباس إسامعيل من أهايل ا)٤٤(

  .حاج عمران
  ١١٥ هو الشهيد عبداألمري مهدي الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه املوسوعة صفحة )٤٥(
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ات العامة شجعني عىل واملعافاة يف الدنيا واآلخرة، وهذا الذكر هو من جملة التعقيب

 وكان ،كنت معه يف مقر الفوج الثالث يف منطقة البنيات عىل ميني مخفر الرتابة. حفظه
معنا معاون آمر الفوج السيد أبوحسني الهاشمي ومجموعة من املجاهدين وكان 
القصف املدفعي شديد ومركّز وكنا نتنقل بواسطة الزورق من مكان إىل آخر تحاشيا 

ا تركتهتم وانتقلت اىل موقع آخر، سمعت بوقوع قذيفة مدفع عىل ومل. لذلك القصف
  .مقرهم فاستشهد ومجموعة معه 

  :هللا رحمهمن وصيتة 
 فهبوا إىل ،إخواين األعزاء، اإلسالم بحاجة إىل دمائكم، فأهلكم يف العراق يتنتظرونكم

النداء  يسترصخكم فلبوا السالم عليهمساعدتهم فليس لهم سواكم، وهذا ابن الحسني 
  .وقدموا الدماء يف سبيل هللا، فإنه ينرص من ينرصه

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
  أبويوسف املخابر. ٣  عبد الرحمن املنشداوي. ٢أبوفاضل الحيدري . ١ 
  أبومؤيد اللبناين . ٦   أبوصباح املخابر. ٥  أبوعيل الكاظمي. ٤
  أبوذرالبرصي. ٩   بويارس الكاظميأ . ٨   أبو علياء امليايل. ٧
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   -     
 عليهامالسالميف جوار اإلمامني الهاممني الكاظمني 

م وترعرع يف أحضان ١٩٥٤ولد عبداملطلب يف عام 
أرسة غذته حب الخري لآلخرين وربته عىل 
اإلخالص لدينه ووطنه ورسخت فيه معاين 

  . املبادئ والقيمالتضحية من أجل
كان يحمل هامٍّ رساليٍّا وثقافة إسالمية واسعة 
عندما تخّرج من السادس اإلعدادي، ولذلك 
ُشملت أرسته بقرار التهجري الظامل الذي أصدره 
الطاغية صدام املقبور ضمن إجراءات البطش 

منزلهم فبوغت والتعسف ضد أبناء شعبنا املسلم، 
  . الحدودوا خلفلقأ م و ١٦/٠٤/١٩٨٠بتاريخ 

  

  .عند الوصول إىل أرض املهجر اتخذت أرسته من العاصمة طهران سكنا لها
  . واشرتك يف عدة مهام جهادية)٤٦( الصدر الشهيدالتحق بصفوف قوات

 دورة —م التحق بصفوف قوات بدر ضمن الدورة السابعة ١٤/٠٣/١٩٨٤بتاريخ 
ي الحركات واملنظامت  مع أخوته املجاهدين من باق—)٤٧(عامر الخاليص أيب الشهيد

اإلسالمية، وبعد انتهاء الدورة التدريبية انضم إىل الفوج الثالث، ونفذ مع أفراد الفوج 
الكثري من العمليات واألعامل الجهادية والنفوذية يف هور الحويزة، أهمها مشاركته يف 

  .عمليات تحرير جزيرة مجنون
 املستقر غرب مخفر الرتابة يف هور جند لتوزيع األرزاق بزورقه عىل نقاط الفوج الثالث

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)٤٦(
وسوعة  هو الشهيد محمود خريي عيل البغدادي الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه امل)٤٧(

  .٣٥صفحة 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٤٦
م، وصل اىل مقر الفوج حامال معه وجبة الغداء عىل ٢٢/٠٣/١٩٨٥الحويزة، وبتاريخ 

 ،الرغم من شدة القصف املعادي الذي قام به العدو بعد فشله يف استعادة مخفر الرتابة
هو  وقعت قذيفة مدفع فاستشهد عىل إثرها ،وبعد أداء صاليت الظهر والعرص جامعة

 وماجد )٥٠( وهادي خورشيد عبدهللا)٤٩( ويحيى برهان)٤٨(والشهداء طاهر حسني هاشم
 فعرجت أرواحهم إىل أعىل عليني ملرافقة النبيني والصديقني والشهداء )٥١(حميد حسن

  .والصالحني وحسن أولئك رفيًقا
  .شيع ودفن يف مقربة جنة الزهراء يف مدينة طهران

 يدعو هللا كثريًا ان يرزقه الشهادة يف عليه هللا رضوانلقد استجاب هللا دعاءه حيث كان 
  .سبيله
 كان طيب القلب نقي النفس يحب عمل  «)٥٢( عنه املجاهد أبو عامر املياحييقول

الخري ويحب خدمة إخوانه املجاهدين ولذلك جند للعمل يف إعاشة الفوج ليك يشمل 
رغم من شدة املعارك وتوايل بعطائه الجميع ويكن عىل متاس مبارش مع كل فرد، فعىل ال
 فهنيئا لتلك الروح الطيبة …القصف املدفعي، مل يؤخر وجبة طعام واحدة عن وقتها

 وهنيئا له حينام وقع مرضًجا بدمه الطاهر بني املواد ،التي خرجت من البدن الطيب
  …الغذائية التي طفت عىل سطح املاء نتيجة لغرق الزورق

  حيٍّاهد ويوم يبعث ه يوم ولد ويوم استش عليسالم    
  

                                                                    
   ٦١ هو الشهيد أبوحسني الهاشمي الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه املوسوعة صفحة )٤٨(
  ٦٥ هو الشهيد أبومهدي الكاظمي الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه املوسوعة صفحة )٤٩(
  ٥٩املوسوعة صفحة  هو الشهيد أبو حسن الرتكامين الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه )٥٠(
  .٤٧  هو الشهيد أبو حميد البغدادي الذي تجد ترجمته صفحة)٥١(
  .هو املجاهد غانم املياحي من أهايل مدينة البرصة ومن كوادر الفوج الثالث )٥٢(
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    -     
  

استخدم العفالقة الصليبيون أبشع األساليب وأخبثها 
للبطش بأبناء العراق، وتفننوا يف عمليات التنكيل 
وإلحاق األذى باألرس الرشيفة، وكمثال عىل ذلك هو 
تفريق األبناء عن اآلباء، كام فعلوا ضد أرسة الشهيد 

  .دماج
 —حي القادسية  —م يف بغداد ١٩٦٩ولد عام 

ونشأ يف أحضان أبوين طيبني، أكمل مرحلة الصف 
    .األول متوسط، يف محل سكنه

 ، قام جالوزة البعث الكافر مبداهمة منزلهم بصورة وحشية،م١٨/٠٦/١٩٨٢بتاريخ 
أن وبعد  —ماجد وأخويه وأخته األصغر منه  —نارشين الذعر والخوف بني األطفال 

 أخرجوا األب واألطفال ونقلوهم بسيارة مكشوفة إىل الحدود اإليرانية، ،أبقوا عىل األم
 ويحرموا األوالد من حنان أمهم، وتلك ،لتعيش األم أمل ومعاناة فراق األوالد والزوج

  .صورة من آالف الصور املأساوية التي مورست ضد أبناء العراق
م ٠٧/٠٨/١٩٨٤ صفوف قوات بدر بتاريخ  التحق يف،عندما بلغ أبوحميد سن البلوغ

 حصل عىل جائزة ، وبعد انتهائها—شهيد أيب  الشهيددورة —ضمن الدورة التاسعة 
  .أفضل فرد باالنضباط السلويك

نسب إىل الفوج الثالث من أفواج املجاهدين، ونّفذ مع أخوته عدة واجبات جهادية، 
الحويزة بعد إرصار وإلحاح عىل آمر كام اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة يف هور 

  . الذي أراد منعه من املشاركة لصغر سنه—أمجد املوسوي أيب  الشهيد رسية—رسيته
بعد عمليات مخفر الرتابة حاول العدو استعادة ذلك املوقع الحيوي، وأعد فوجا من 
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ق،  ولكنهم وقعوا يف قبضة املجاهدين بعد أن أن أضلوا الطري،قواته للقيام باملهمة

فتكبدوا خسائر فادحة ومل ينج منهم اال رشذمة قليلة الذت بالفرار خالل القصب 
وتغطية عىل فشله، قام العدو بقصف مكثف ملخفر الرتابة … )٥٣(الكثيف سباحة

 )٥٤(حميد ومجموعة معه أيب فوقعت إحدى قذائف املدفعية عىل ،واملناطق املحيطة به
 أصابته يف وجهه، فعرجت روحه ،ية مدفعم متأثرًا بشظ٢٢/٣/١٩٨٥فاستشهد بتاريخ 

  . لرتافق أرواح النببني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن اولئك رفيًقا،إىل بارئها
  .شيع تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة األهواز

  :هللا رحمهمن وصيته 
وتطبيق أوامرهم ووصايهم  وسلم وآله عليه هللا صّىل أوصيكم بتقوى هللا والتمسك بآل محمد 

 باب من أبواب الجنة فتحه هللا —وتطبيق ما يقوله اإلمام الخميني وخاصة يف الجهاد
  …لخاصة أوليائه

يجب ان أحمد هللا وأشكره عىل حسن عاقبتي وانضاممي إىل صفوف املسلمني 
  .املجاهدين يف سبيل هللا

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

                                                                    
 لكنهم مل يستطيعوا االنسحاب اىل العمق العراقي ، فعلقوا يف نقطة بني املجاهدين والعدو ، …)٥٣(

ن يوما ، وأخذوا يأكلون الحشائش والقصب ، وينادون بأعىل أصواتهم يعرش و ةوبقوا عليها سبع
 ، فلم يستجب لهم»أنقذونا، أنقذونا! النجدة! النجدة«كل يوم وخصوصا عند طلوع الفجر 

العدو وال املجاهدون ، تحسبا من أي كمني، وبعد أن خفقت أصواتهم ، استطلع املجاهدون ال
ثالثة منهم يف الرمق :  ، وعندما اقرتبوا منهم ، وجدوهم سبعةالنقطة ، فانطلقوا صوبهم بزورق

األخري ، اليقدرون عىل يشء، وأربعة منهم قد هلكوا جوعا ورميت أجسادهم فوق سطح املاء 
فعاملهم املجاهدون معاملة حسنة … بعد أن جردها الثالثة الباقون لتقيهم من الربد

 .مهم اإلسالموأطعموهم ، وسحبوا املوىت ودفنوهم ، كام عل
هادي خورشيد ، وطاهر حسني هاشم ، ويحيى برهان شكوري، :  من الذين استشهدوا معه)٥٤(

 ٥٨الذين مرت تراجمهم يف الجزء األول من موسوعة شهداء العراق عىل التوايل يف الصفحات 
 .٤٥ صفحةيف هذا الجزء  ترجمته تجد، والشهيد عبد املطلب مهدي محمد الذي ٦٤ و٦١و



 ٤٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -     
خاض فنون القتال ودخل لهوات الحرب ضد 
العفالقة وهو مل يبلغ الحلم متنقًال بني مواقع 
الجهاد جنوبًا وشامًال ووسطًا وكأن أمه ولدته 

  .مقاتًال من الطراز األول
م يف مدينة الكاظمية وترىب يف ١٩٦٦ولد يف عام 

ىل التعاليم الدينية أحضان أرسة محافظة ع
  .السالم همعليوموالية ألهل بيت العصمة والطهارة 

أكمل دراسته االبتدائية والثاين متوسط يف 
  .منطقته

  
م ٢٢/٠٤/١٩٨٠بينام كانت أرسة عقيل آمنة مطمئنة قام جالوزة البعث الكافر بتاريخ 

اء، فسلبوا مبداهمة منزلهم وهم يحملون األسلحة الرشاشة مرعبني األطفال والنس
األموال واملمتلكات، وحملوا أفراد األرسة يف سيارة مكشوفة إللقائهم خلف الحدود 
العراقية، بتهمة التبعية اإليرانية مع كونهم يحملون شهادة الجنسية العراقية والسبب 
الحقيقي هو التزامهم الديني ومحافظتهم عىل القيم اإلسالمية إذ سبق وان أعتقل األخ 

  .يل ألنه كان يرتدد عىل املساجداألكرب لعق
م بعد ٢٣/٠٤/١٩٨٠وصلت أرسة الحاج عبدالحسني إىل الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 

  .مسري طويل وشاق مع مجموعة من األرس املهجرة
 وأشرتك معها يف عدة عمليات جهادية يف مناطق )٥٥( الصدر الشهيدالتحق بقوات

  .مختلفة من جنوب العراق
م ضمن الدورة الثانية عرش وبعدها نُّسب إىل ٢٣/٠٢/١٩٨٥بتاريخ التحق بقوات بدر 

                                                                    
  .ناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية الج)٥٥(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٥٠
  .فوج اإلمام موىس الكاظم

نفذ عدة واجبات نفوذية وقتالية إىل ان استشهد يف رشق محافظة واسط بعد مرور أقل 
م متأثرًا بشظايا قذيفة مدفع هاون ٠٧/٠٤/١٩٨٥من شهرين من التحاقه بتاريخ 

  .لطاهرانترشت يف جميع أعضاء بدنه ا
عرف بحرصه عىل تنفيذ األوامر وطاعة املسؤولني املجاهدين وكان مميزًا يف انضباطه 

  .السلويك
  .شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا يف قم املقدسة ودفن يف مقربة الشهداء

  :هللا رحمهمن وصيته 
يق قد علمنا ان الدرب قصري والدنيا إىل زوال وعاقبة الخري ملن اتقى وسار عىل طر

  .الرسالة والعقيدة
الحمد هلل الذي مّن علينا بدولة إسالمية تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ومتهد لقائم 

  .وسلم وآله عليه هللا صّىل آل محمد 
قضيتنا هي قضية اإلسالم ومواصلة الجهاد يف سبيل إعالء كلمة الحق وإقامة حكم هللا 

  .يف أرضه وعباده
تخري باستشهادي ألن أفضل املوت القتل يف سبيل هللا أماه أرجو منك ان تفرحي وتف

  .وقد نال ذلك ابنك وفلذة كبدك والحمد هلل
َوال تَْحَسنَبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِيف َسِبيِل ِهللا  ﴿﴾: إين نلت حسن عاقبتي إذ قال جل من قائل

 . )٥٦(﴿﴾أَْمَواتًا بَْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرزَقُونَ 
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
  .١٦٩ اآلية :آل عمران سورة )٥٦(



 ٥١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     َ -     
للشهداء طموح يختلف عن طموح باقي الناس، 
فهم يبحثون عن رضا هللا اينام كان، حتى ولو يف 
أصعب األماكن ظروفا وهذا ما جرى للمگصويص، 

وزخرفها، حيث ترك أوربا وما فيها من متاع الدنيا 
متوجًها إىل مواقع الجهاد حيثام كانت، ألن فيها 

  .رضا هللا تعاىل
م يف مدينة الكوت يف أحضان ١٩٦٠ولد يف عام 

أرسة من السادة املگاصيص، وأخذ من أبويِه 
  .السامت الهاشمية والشيم العلوية

  
سة انتقلت أرسته إىل بغداد، مدينة الصدر وهو يف مرحلة الطفولة، واكمل الدرا

  االبتدائية واملتوسطة واالعدادية فيها،
  الشهيدم بقيادة اإلمام١٩٧٩شارك يف الغليان الشعبي الرافض لحكومة العفالقة يف 

  .محمد باقر الصدر، وكان من الشباب املؤمن الواعي، واملميز بنشاطِه الثوري
ء العراق بعد األجراءات التعسفية واساليب البطش التي مارسها جالوزة صدام ضد ابنا

السيام ابناء مدينة الصدر، قرر السفر إىل املانيا الغربية عن طريق سوريا بتاريخ 
  .م بحجة أكامل الدراسة الجامعية١٩/٠٧/١٩٨١

 يف املانيا، هاجر إىل الجمهورية االسالمية ليبدأ حياة جهادية ةوبعد ميض أكرث من سن
يف قاطع الوسط وبدأ م ١١/٠١/١٩٨٣بتاريخ  )٥٧( الصدر الشهيدفيها عندما التحق بقوات

  .بتنفيذ العديد من العمليات يف قاطع محافظة واسط وميسان مع تلك القوات
م التحق بقوات بدر، ونسب إىل الفوج الثالث من افواج ١٢/٠٢/١٩٨٥بتاريخ 

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)٥٧(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٥٢
املجاهدين واشرتك معها يف عمليات تحرير مخفر الرتابة ومناطق البنيات والنهروان 

  .ق واملمرات املائية يف هور الحويزةوالعديد من املناط
م خرج السيد املگصويص ضمن دورية قتالية مستهدفة املقر ٢٢/٠٦/١٩٨٥بتاريخ 

 مجتازين شط الّدوب والقچقچي يف هور )٥٨(الرئييس لعنارص ما يّسمون بفرسان الهور
عتدة، وبعد مباغتة املقر املذكور وتكبيده خسائر فادحة باالرواح واالسلحة واال . الحويزة

  . اليمنى كانت سببًا يف استشهادهيا قذائف مدفعية يف بطنه ويدهأصيب بشظا
  .)٥٩(شيع تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة

  :من وصيتِه عليه الرحمة
  .إن شاء هللا أستمر يف عميل الجهادي إىل آخر نفس إذا وفّقني الباري تعاىل

  حيٍّاشهد ويوم يبعث ه يوم ولد ويوم است عليسالم    

  
                                                                    

مجاميع مرتزقة من أهايل منطقة األهوار استخدمهم صدام لرضب املجاهدين :  فرسان الهور)٥٨(
 .واألرس املهاجرة من بطش النظام

  .١٢٤  رقم القرب١٣ تسلسل ٧ دفن يف قطعة )٥٩(



 ٥٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -  ّ    
شّن العفالقة امللحدون حربًا شعواء عىل أبناء الشعب 
العراقي، خصوًصا املؤمنني فمألوا السجون منهم وحولوا 
أرض العراق مقابر جامعية من أجسادهم، بدون أي 

جالوزة محاكمة وبتهم شتى أغلبها مختلقة من قبل 
  .البعث الصليبي

وممن تعرض إىل االعتقال والتعذيب الجسدي والنفيس 
هو الشهيد أبوكاظم بتهمة الوالء لإلمام الخميني 

 أفرج عنه بعد أربعني يوما ، وبعد صمود وثباترسه قدس
  .من املعاناة وتحمل األذى الصدامي

  
ترىب يف أحضان أرسة طيبة م و ١٩٥٥ولد يف قضاء الشطرة التابع إىل محافظة ذي قار عام 

  .وكرمية فتعلم منها الطيبة والكرم
أكمل دراسته االبتدائية ومرحلة الثاين متوسط يف منطقته ثم تركها متوجًها إىل األعامل 

  .الحرة والكسب الحالل لتوفري لقمة العيش له وألرسته
م ١٥/٧/١٩٧٩م سيق إىل الخدمة العسكرية اإللزامية وترسح بتاريخ ١٩٧٧يف عام 

ليستدعى إىل خدمة االحتياط يف بداية الحرب التي شنها صدام عىل الجمهورية 
اإلسالمية وأصبح أمام خيار صعب فقرر الهجرة يف أول مأمورية إىل الخط األمامي 

  .م٣/٤/١٩٨١متوجًها صوب أرايض الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
 ة التي أقيمت يف معسكرم ضمن الدورة الثاني٢٤/٠٥/١٩٨٣التحق بقوات بدر بتاريخ 

 كاظم  الشهيد ففرح وهو يشاهد أمامه أبطال املحنة والغربة أمثال الصدرالشهيد



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٥٤
 وأمثالهم ممن تنجذب إليهم )٦١(عامر املوسوي أيب السيد والشهيد )٦٠(سلامن التميمي

  .النفوس وتنتعش برؤيتهم األرواح
  .جاهدينبعد أن أكمل الدورة انتسب إىل الفوج الثالث من أفواج امل

عرف بطيب النفس وصفاء الروح واملواظبة عىل قراءة القرآن الكريم وكتب األدعية 
  . يوميٍّاالسالم عليهوزيارة اإلمام الحسني 

اشرتك يف عدة عمليات ونفذ الكثري من الواجبات الجهادية منها عمليات رشق البرصة 
مليات تحرير م وع١٦/٠٤/١٩٨٤وعمليات جهادية عىل أطراف جزر مجنون بتاريخ 

م وعمليات تحرير القسم الجنويب من بحرية أم النعاج ١١/٠٣/١٩٨٥مخفر الرتابة بتاريخ 
م وبعد يوم من مواجهة ٢٣/٠٧/١٩٨٥يف هور الحويزة التي نفذها املجاهدون بتاريخ 

مع قوات العدو التي حاولت استعادة ما فقدته من مواقع، استشهد إثر إصابته 
ه اىل بارئها لرتافق أرواح النبيني والصديقني والشهداء برصاصة رشاش وعرجت روح
  .والصالحني وحسن أولئك رفيًقا

  .شيع تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة األهواز
  :هللا رحمهمن وصيته 

أرجو من هللا القتل يف سبيله، ومرضج بدمي من أجل اإلسالم ومقطعة أعضايئ كام 
  .السالم عليهلعباس الفضل ا أيبقطعت أعضاء 

وأمي وأحبتي إن أنا استشهدت عليكم بالفرح والفخر ورفعة الرأس وال  أيبأوصيكم يا 
  .تقولوا ما ينقص قدركم

  حيٍّاك أباكاظم يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث  عليسالم    
  

                                                                    
حيدر التميمي من منطقة شط العرب يف البرصة، استشهد يف قاطع الوسط عام هو الشهيد أبو  )٦٠(

  .م١٩٨٨
هو الشهيد السيد عامر املوسوي من بغداد، شارع الكفاح، استشهد يف عمليات تحرير حلبجة  )٦١(

  .م١٩٨٨عام 



 ٥٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

          -     
تدين وااللتزام بأحكام الرشع عاش يف كنف والد غاية يف ال

 وبقي يتياًم منذ هللا رحمهالشهيد فرتة الطفولة ثم تويف الوالد 
صباه فعوضته والدته بالحنان، والعاطفة، إىل ان بلغ أشده 

  .واستوى شاقٍّا طريقه بني الرجال الرساليني
م يف مدينة الكوت ويف محلة السيد ١٩٥٤ولد كاظم يف عام 
 النظام من جغرافيا العراق ألنها كانت حسني التي محاها

  .مرسًحا للتحرك اإلسالمي والتجمعات الحسينية
أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية يف منطقته، ويف 

م عمل موظًفا يف إحدى الدوائر الحكومية التابعة إىل ١٩٧٢عام 
    .وزارة الري

عايل، وعالقاته الواسعة مع املجتمع، عرف بنشاطه اإلسالمي، ووعيه الرسايل، وأدبه ال
ولهذا تعرض إىل السجن والتعذيب ثالث مرات بتهمة االنتامء إىل حزب الدعوة 

  .اإلسالمية، ولشدة الرضب والتعذيب متّزّق جلد ظهره وساقيه
 م شارك مع جموع البيعة التي جاءت من كافة أنحاء العراق ملبايعة١٩٧٩يف عام 
  . وظلَّ وفيٍّا لبيعته حتى النفس األخريرسه قدس محمد باقر الصدر الشهيد

م، حاول الخروج من أرض ١٩٨٢بعد إطالق رساحه من االعتقال األخري يف بداية عام 
الوطن ثالث مرات عن طريق شامل العراق للخالص من مالحقة أعداء الدين، لكنه مل 

  .يفلح بسبب الظروف القاسية التي تعرتض طريقه
 إىل خدمة االحتياط يف الجيش العراقي، وسيق إىل إحدى م استدعي١٩٨٢يف عام 

املعسكرات يف منطقة كليجو التابعة إىل محافظة دياىل ثم نقل إىل معسكر تدريب 
تكريت، واستغل تواجده يف تلك املناطق للتنسيق مع بعض األخوة الكرد ملساعدته عىل 

  .ارات الجيش لهالخروج من أرض الوطن واإلفالت من مالحقة عنارص جهاز استخب
م، خرج مهاجرًا إىل أرض الجمهورية اإلسالمية بعد معاناة ومحن ٠٨/٠٩/١٩٨٣بتاريخ 

ليبدأ صفحة جديدة من املواجهة مع نظام العفالقة، يكون فيها أكرث حرية يف التحرك 
  .املسلح
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مل يفكر كاظم يف أرض املهجر بأي عمل غري الجهاد يف سبيل هللا وحتى انه عزف عن 

  .ج مفضًال حمل السالح والتنقل من موقع جهادي إىل موقع جهادي آخرالزوا 
رحيم  أيب  الشهيددورة —م ضمن الدورة الرابعة ١٨/١٠/١٩٨٣التحق بقوات بدر بتاريخ 

 وعندما شاهد جموع املجاهدين كادت  الصدر الشهيد التي أقيمت يف معسكر—دلو
 عادت أمامه )٦٢(ء من رفاق الدربروحه تطري فرًحا مبا كان يحلم به وكأن صور الشهدا

 ليكون  الصدر الشهيدبعد انتهاء الدورة التدريبية انضم إىل فوج .بأبدان قوم آخرين
  .جنديٍّا مطيًعا آلمريه يف رسية الجهاد

م ثم يف ١١/٠٣/١٩٨٥اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة يف هور الحويزة بتاريخ 
م للسيطرة عىل النصف الجنويب ٢٣/٠٧/١٩٨٥عمليات القدس التي نفذت بتاريخ 

 أم حيلني من )٦٣(لبحرية أم النعاج حيث كان دوره مشهوًدا، ثم كلف بواجب حامية تهلة
هجامت العدو املضادة، فسقطت بقربه رشقة قذائف مدفعية مزقت شظاياها جسده 

امه م ولسانه يلهج بذكر هللا وذكر إم٢٥/٠٧/١٩٨٥الرشيف لريحل إىل ربه شهيًدا بتاريخ 
 موصًيا املجاهدين بالثبات عىل الخط، ومواصلة درب الجهاد حتى السالم عليهالحسني 

  .النرص أو الشهادة
  .)٦٤(شيع جثامنه الطاهر يف قم املقدسة ودفن يف مقربة الشهداء فيها

  :هللا رحمهمن وصيته 
 ان قد هيأت نفيس للشهادة يف سبيل هللا ألن الشهادة هي الوسيلة الوحيدة التي ميكن

أروي بها عطيش، فآن األوان استقبلها بصدر رحب، فالشهادة يل أحىل من العسل، وأنا 
  .عىل يقني إّن أفضل خدمة ميكن ان أقدمها إىل اإلسالم العزيز هي أن أفديه روحي

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

                                                                    
د حيدر عيل الجصاين كالشهيد مهدي فرحان طهامز والشهيد باسم محمود الخزرجي والشهي )٦٢(

والشهيدين األستاذ جابر صيهود وأخيه سامل والشهيدين أياد وأخيه صادق الشاوي وأمثالهم 
 .الذين استشهدوا اما يف مواجهة مع النظام أو داخل املعتقالت

  .كتلة من القصب املتشابك الجذور طائفة عىل املاء وسط بحرية أم النعاج )٦٣(
 .١٣٢ ، رقم القرب ١٤ ، تسلسل ٧دفن يف قطعة  )٦٤(
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       -     
األساليب الشيطانية التي استخدمها نظام من 

العفالقة أيام الحرب التي شنها ضد الجمهورية 
 ومن أجل تجنيد أكرث عدد من أبناء ،اإلسالمية

العشائر الحدودية والسيطرة الكاملة عليهم، 
 تم تزويدهم بالسالح ،وخصوًصا يف أهوار ميسان

 لقطع حجتهم بعدم ،وإناطة حامية الحدود إليهم
راط يف الجيش العراقي أو ما يسمى بالجيش االنخ

تلك الخديعة مل تنطل عىل الواعني  الشعبي، ولكن
  .من أبناء العشائر الرشفاء

  
 جاسم التي ظلت رافضة ملغريات جالوزة البعث الكافر  الشهيد ما حدث ألرسةذلك

  .رغم الضغوط والتهديد بالسجن واإلعدام
 الناحية املعروفة ، التابعة إىل محافظة ميسانم يف ناحية املرشح١٩٦٥ولد جاسم عام 

نشأ وترعرع يف أحضان أرسة ريفية امتازت بصفاء النفس . بطيبة أهلها وصفاء أهوارها
  .وإكرام الضيف

أكمل مرحلة الصف الخامس االبتدايئ يف منطقته ثم ترك الدراسة متوجًها إىل األعامل 
  .العيش له وألرستهالحرة من أجل الكسب الحالل والحصول عىل لقمة 

بعد الضغوط واملامرسات الالإنسانية التي مارسها نظام البعث ضد أبناء العشائر 
م عن طريق ٢٣/٥/١٩٨٣ إىل الجمهورية اإلسالمية بتاريخ  الشهيدالغيورة، هاجرت أرسة

  .هور الحويزة
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أرض  وصلوا إىل )٦٥(وبعد اجتياز كامئن الجيش العراقي وكامئن ما يسمون بفرسان الهور

 تطوع أبونصيف يف ،م٢١/٠٣/١٩٨٥بتاريخ . م٢٦/٥/١٩٨٣الجمهورية االسالمية بتاريخ 
ضمن دورة خصصت ألبناء العشائر املهاجرة التي شكلت فوج أنصار الحسني قوات بدر 
 واشرتك مع ذلك الفوج يف الكثري من العمليات النفوذية واالستطالعية ،فيام بعد

 منها عمليات القدس وعاشوراء التي تم فيها تحرير واملعارك التي خاضتها قوات بدر
  .بحرية أم النعاج غرب هور الحويزة

 يحث أخوانه وأصدقاءه عىل الجهاد تحت راية اإلمام الخميني وااللتزام هللا رحمهكان 
بتعاليم اإلسالم، كام كان يفضل البقاء يف الخطوط األمامية للقتال من خالل إلحاحه 

  .لعسكرينيالشديد عىل القادة ا
 إثر سقوط رشقة قذائف مدفعية )٦٦(م يف منطقة أم توثة١٧/٨/١٩٨٥استشهد بتاريخ 

  .بالقرب منه أصابت شظاياها جسده الرشيف ليلتحق بركب الشهداء السعداء
  .شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا، ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة األهواز

  :بهذه الكلامت— الساعدي أبوأحمد—رثاه أحد إخوته املجاهدين 
  …يا من محيّاك بدرا تألأل يف سامء محلتنا املهاجرة

يا من ارتسمت همومها وآالم أهلها وهم يفّرون بدينهم من بطش الفراعنة املفسدين 
  …يا من عاهدت ووفّيت… تجسدت واندافت يف سحنات وجهك االسمر الخمري
إذا مل ندافع عن ديننا … هي ترددالزالت كلامتك البسيطة ماثلة أمام نواظر األهل و 

فالتمسك … فعًال إنك من املخلصني يف الدفاع عن هذا الدين… فمن ذا الذي يدافع
  وإنا هلل وإنا إليه راجعون…  عند بارئك ومتوفيك الشهيدالشفاعة يا أيها

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
  

                                                                    
مجاميع مرتزقة من أهايل منطقة األهوار استخدمهم صدام لرضب املجاهدين واألرس املهاجرة  )٦٥(

 .من بطش النظام
  . إحدى مناطق هور الحويزة القريبة من هور العظيم)٦٦(
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        -    
ترىب يف أحضان  .م١٩٦٥من مواليد بغداد عام 

أرسة فقرية لهذا ترك الدراسة قبل ان يكمل 
االبتدائية واتجه للعمل يف إحدى معامل الخياطة 

  .يف بغداد لتهيئة العيش الكريم ألرسته
اعتقل مرة يف إجراءات إرهاب وتخويف تتخذها 

 الحني واآلخر السلطة البوليسية الحاكمة بني
  .عشوائيٍّا، ثم أطلق رساحه

بعد قرار التبعيد القرسي الذي اتخذته العصابة 
املجرمة يف بغداد ضد أعداد كبرية من األرس 

 فوجئ عيل ، العراقية بحجة التبعية اإليرانية
  …وأرسته برجال األمن يداهمون بيتهم

  

 ، فركبواجمع ما يحتاجون لهل ان ان ميهلو  سيارات األمن، من دو ركوب عىل اجربو لقد أ 
السيارات وسط الكلامت النابية والبذيئة التي سمعوها من أولئك األزالم الذين تخرجوا 

  .يف مدرسة صدام وحزب البعث
م، ونقلوا من ١٩٨٠ألقي بأرسة عيل وعرشات األرس األخرى عىل الحدود اإليرانية يف عام 

  .هناك إىل مخيامت املهجرين
ملقبور حربه عىل الجمهورية اإلسالمية، التحق مبجاهدي بدر بتاريخ بعد أن شن صدام ا

م وهو فرح فخور لحمل السالح يف معسكر جهادي، وكان أول واجب ١٣/٠٤/١٩٨٣
، التي كانت مستقرة يف  الصدر الشهيدكلف به يف هور الحويزة مع إحدى رسايا فوج

  .)٦٩(ابعة والخامسة ثم يف النقاط الر )٦٨( ويف برگة سيد نور)٦٧(ممر باب الهوى

                                                                    
 .ممر مايئ داخل هور الحويزة قرب الحدود مع إيران )٦٧(
 .مستنقع يحيطه القصب من كل جانب )٦٨(
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م أشرتك يف عمليات القدس التي نفذها املجاهدون للسيطرة عىل ٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 

النصف الجنويب لبحرية أم النعاج واملمرات املحيطة بها منها القچقچي والدوب وأم تاوة 
 وكان مع مجاميع الغواصني التي انطلقت قبل ساعات من بدء ،والخرصة السودة
  .ا أهدافهم وسيطروا عىل تلك املناطقالعمليات فحققو 

كانت املحطة األخرية لذلك املجاهد هي عمليات عاشوراء التي نفذها املجاهدون 
م للسيطرة عىل ما تبقى من بحرية أم النعاج، وكان هدف ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 

 فانطلق مع ،مجموعته هو القاعدة األوىل للعدو املواجهة ملواقع املجاهدين
، وبعد )٧١( الساعة الثالثة عًرصا من منطقة الهرود الصدر الشهيد من فوج)٧٠(املجاهدين

وصولهم بركة صغرية طلب منهم من قبل مسؤول االستطالع البقاء بزوارقهم واالسرتاحة 
 لكنه فوجىء بأصوات الشخري ترتفع فرجع إليقاظهم مندهشا كيف ،لفرتة قصرية

 من لقاء العدو وما ذلك االطمئنان استطاع املجاهدون النوم وهم قاب قوسني أو أدىن
الذي يحملونه؛ فقد كان مسؤول االستطالع يخىش أن يسمعهم العدو، فأركب أبايوسف 

، والسيد أباباسم، والشهداء حامد )٧٢(ومجموعة معه بزورق ضم أباعباس الحسيني
، فأنزلهم عىل جرف بحرية أم )٧٥(، وكريم هاشم رايض)٧٤(، وعيل إسامعيل عباس)٧٣(چلوب

  .لنعاجا

                                                                                                                                                                            
 

 .مواقع للمجاهدين يف هور الحويزة عىل ممر مايئ يسمى الربمائية )٦٩(
 لكنه أصيب يف رجله ،أبويوسف قد تدرب مع مجاميع الغواصنيكان :  يقول أبومصطفى الشيخ )٧٠(

كنا قبل عمليات عاشوراء نعد لهذه العملية ونقوم بالتدريب عىل الغوص ، و أثناء التدريب
إن قدمك قد تورمت وخلع مفصلها وال : فقال له آمر رسيتهيوسف فتورمت،  أيبفزلت قدم 

إن قدمي مل يصيبها أي يشء فتقدم : فقال له الشهيد. تستطيع ان تقوم معنا يف هذه العمليات
 … ونال وسام الشهادةمعنا وشارك يف هذه العمليات

  .منطقة يف هور الحويزة كان يسكنها أهايل الهور ثم تركوها أثناء الحرب )٧١(
  . من أهايل مدينة العامرة أحد مجاهدي فوج الشهيد الصدر)٧٢(
 .١١٢ أبو إسامعيل البغدادي الذي تجد ترجمته صفحة )٧٣(
 .٧٠ أبو مؤيد اللبناين الذي تجد ترجمته صفحة )٧٤(
  .٢٣٤ أبو عامر الساعدي الذي تجد ترجمته صفحة )٧٥(



 ٦١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
بدأ الغواصون برضب أهدافهم ومع انطالق الرشارة األوىل للعمليات انطلقت الزوارق 

يوسف ومجموعته وبعد وصولهم  أيبكل باتجاه هدفه فاتجه زورقان نحو هدف 
سيطروا عىل الهدف ولكن أبايوسف كان قد سقط قبل دقائق شهيًدا إثر إصابته 

  .كذلك أصيب أبومؤيد بجروح خطريةبإطالقات نارية عند االشتباك مع العدو و 
 )٧٦(أمتاز أبويوسف باألخالق العالية والهدوء وهنا يقول عنه املجاهد أبومصطفى الشيخ

أخالقه عالية جًدا وشجاع وكريم ومن أخالقه العالية هي أنه مل نسمع عنه يوًما انه «
  .تشاجر مع أحد إخوانه املجاهدين ومل يرفع صوته عىل أحد منهم

  .أمتاز باألخالق العالية وباالنقطاع العجيب يف الدعاء« فيقول )٧٧( أبوذر الحدادأما السيد
  .شيع تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة األهواز

  :هللا رحمهمن وصيته 
 ََوال تَُقولُوا لَِمْن يُْقتَُل ِيف َسِبيِل ِهللا أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن التَْشُعُرون) ١٥٤:لبقرةا.(  

  .الحمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله أجمعني
  .السالم عىل صاحب الزمان، السالم عىل إمام األمة وأمة اإلمام

وصيتي باختصار إىل إخواين املؤمنني أرجو منهم وضع اليد باليد خلف إمام األمة لنرصة 
الئكة، وال تخشوا كرثة ما ميلك الكفار فإن وال تخشوا كرثة الكفار فإنكم أكرث بامل... الحق

  .ما عندكم أكرث، ألن لكم بركات الساموات واألرض وهللا عىل نرصكم لقدير
وأرجو ان التختلفوا وال تكونوا فرقًا أرجو ان تكونوا كالجسد الواحد يك التضعفوا وال 

  .تهنوا
لذمة ألين ما وفيت لكم أرجو منكم العذر وبراءة ا: وصيتي إىل والدي ووالديت املحرتمني

البيت حق الرتبية وسهر الليايل، وأوصيكم ان تربوا إخواين وأخوايت عىل نهج أهل 
  .وأرجو ان تواصلوا طريقي بإرسال إخواين الباقني للحرب لنرصة اإلسالم... السالم عليهم

                                                                    
  .البرصةاملجاهد توفيق حسني عيل من أهايل قضاء القرنة يف محافظة  )٧٦(
  .مجاهد من أهايل مدينة بلد التابعة لقضاء سامراء )٧٧(
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واد ج أيب من الجبهة وأرجو من )٧٨(ووصيتي املهمة إىل والدّي ان اليرجعوا أخي أبا جواد

 .السالم عليهان يواصل القتال حتى النرص أو الشهادة وأن يوايس القاسم بن الحسن 
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
  أبومصطفى األشرتالشهيد . ٢   أبويوسف املخابرالشهيد . ١. م١٩٨٥هورالحويزة     

                                                                    
  .١٧٨ األخ األصغر للشهيد تجد ترجمته صفحة )٧٨(



 ٦٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -        
م، عاش وسط أرسة ١٩٦٢من مواليد مدينة العامرة عام 

 غذته السالم عليهمعرفت بوالئها الصادق ألهل البيت 
اإلميان والفطرة السليمة، فنشأ محبٍّا للخري مواضًبا عىل 

 يستمد ،صالته منذ صغره، كثري الحضور يف الحسينيات
  .منها العزم واإلرصار الحسيني

 ثانوية الرسالة ومل يستطع أكمل املتوسطة، ثم دخل
إكاملها بسبب ما كان يعانيه من جور السلطة الحاكمة 

هّم له الذي ال وبالخصوص ما يسمى باإلتحاد الوطني، 
اال مراقبة األخيار واألحرار من الطلبة الذين اليؤمنون 
بحزب البعث وأفكاره اللقيطة ، فهو الدائرة األمنية يف 

عاىن الطلبة املؤمنون من  ولطاملا ،املدارس والجامعات
التهديد والوعيد بسبب و جراء استدعاءاته املتكررة لهم، 

  .م انتامئهم أو لنشاطهم اإلسالميعد

  

  

يف تلك األجواء البوليسية، عاش محمد وقلبه يعترص ملا يرى من أبالسة البعث وهم 
ن البعث يعيثون يف أرض العراق فسادا، وليس بعيًدا عام يدور حوله، فقد كانت عيو 

البغيضة تحوم حوله وتراقب تحركه، حتى قامت باعتقاله والقى من جراء ذلك صنوف 
التعذيب النفيس والجسدي، ثم أفرج عنه بكفالة وهو يحمل نياشني الفخر واالعتزاز 

  .عىل جسمه
عاش محمد خائًفا مرتقبًا يحذر األمن وجالوزته فقرر الهجرة إىل إيران وانطلق اليها يوم 

 متحمًال صعوبات الطريق، ليبدأ مرحلة ،م عن طريق كردستان العراق٠١/٠٥/١٩٨٢
  .جديدة من الجد واالجتهاد لنرصة دينه وإحقاق الحق وإعادته إىل نصابه

 محمد باقر  الشهيد دورة املرجع—تطوع يف صفوف قوات بدر ورشع مع دروتها األوىل 
وفيٍّا من جنود االسالم، وقد م ليكون جنديٍّا ٢٠/٠٢/١٩٨٣ تدريباتها بتاريخ —الصدر 

ا كذلك فقد ُعرف عنه انه كان يحمل قلبًا مفعاًم باالميان الفطري، شديد  كان حقٍّ
 وكان حركة ،الحامسة لنرصة دينه واملستضعفني، محبٍّا للخري وخدمة إخوانه املجاهدين

  .دائبة اليكل وال ميل



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٦٤
راف مدينة البرصة، وكان  كلفت الدورة بواجب جهادي عىل أط،بعد انتهاء تدريباتها

أبوإميان السباق لالشرتاك يف الدوريات القتالية ونصب الكامئن، وهناك جرح لكنه 
رسعان ما عاد إىل سوح الجهاد بعد أن تلقى العالج لئال يحرم من الثواب الجزيل 

  .واألجواء الروحية التي تلف املواقع املقدسة عىس هللا أن مين عليه بالشهادة يف سبيله
  الشهيدإميان يف هور الحويزة، وهناك اشرتك مع فوج أيبنت املحطة الثانية من حياة كا

 ثم عمل سائقا الحد ، باالستقرار يف النقاط املتقدمة عىل امتداد ممر الربمائيةالصدر
الزوارق اليصال املواد الغذائية واألعتدة والذخرية وكذلك لنقل املجاهدين من موقع اىل 

  .آخر
 وكان قائدا الحد الزوارق ،م، شارك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة١١/٠٣/١٩٨٥بتاريخ 

 ،الساندة ملجاميع الغواصني التي اقتحمت مواقع العدو، وبعد السيطرة عىل املنطقة
  .استمر بامداد املجاهدين مبا يحتاجونه ملواجهة أي هجوم محتمل

الجنويب من بحرية أم  اشرتك يف عمليات القدس لتحرير الشطر ٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 
 وكانت تلك أول عملية واسعة ينفذها مجاهدو بدر، متت فيها ،النعاج يف هور الحويزة

اميان دور  يبالسيطرة عىل كافة األهداف بزمن قيايس ومن دون أية خسائر، وكان أل 
 ،فاعل مع مجموعته التي سيطرت عىل هدفها يف الجانب الرشقي لبحرية أم النعاج

  عدات العدو هناكوغنمت جميع م
اجتباه اليه شهيًدا يف عمليات عاشوراء التي دارت رحاها يف هور الحويزة يوم 

م، بعد مشاركته يف صد هجامت البعثيني الذين حاولوا استعادة ما فقدوا ٢٣/١٠/١٩٨٥
 وكان يحمل ،من مواضع، فأصيب بإطالقات نارية سقط عىل أثرها يف بحرية أم النعاج

 ملتحًقا ، فاستشهد بعد أن صبغ ماء األهوار بدمه الطاهر،ليكعىل ظهره جهاز الس
 وكم حاول املجاهدون العثور عىل ،بالصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا

 اللهم —جثامنه الطاهر ولكن دون جدوى فقد حقق هللا له ما كان يطلبه يف دعائه 
  .التجعل يل قربا

 وم يبعث حياالسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت وي
  



 ٦٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      -      
بيوت اللنب وأكواخ القصب املتواضعة يف ربوع 
جنوب الوطن الحبيب أنجبت جيًال من املؤمنني 
الرساليني، حملوا عىل عاتقهم لواء تغيري الواقع 
املرير واأليام السوداء التي أناخت بكلكلها عىل 

 عصابات البعث زمام عراق املقدسات إثر تويل
  .ومقدرات الشعب

ومن بني من أنجبته تلك البيوت هو گاطع فقد 
ولد يف منطقة الحلفاية التابعة ملحافظة ميسان 

ثم انتقلت أرسته للسكن يف منطقة ، م١٩٦٢عام 
    .اليگعة يف ناحية املرشح

ض للظلم عاش وسط أرسة طيبة فتعلم منها الطيبة والسجايا الحميدة، كام تعلم الرف
من تلك العشائر العربية األصيلة، وظهر ذلك جليٍّا أثناء دراسته اإلعدادية يف مدارس 

  .قضاء املرشح
 وبعد املضايقات التي تعرض لها أبناء العشائر، قرر گاطع الهجرة ،م١٩٨٤يف نيسان عام 

 مع أرسته متخذين من أهوار الجنوب طريًقا للخالص، مجتازين الكامئن والدوريات يف
م وبعد ٠٥/٠٥/١٩٨٤ بتاريخ )٧٩(رحلة شاقة محفوفة باملخاطر فوصلوا إىل منطقة الرفيع

ثالثة أشهر نقل مع أرسته إىل مخيم عامربن يارس يف مدينة خرم آباد، ويف ذلك املخيم 
كان قدوة للشباب وكان له دور يف حل املشاكل بني الناس رغم وجود من هو أكرب منه 

األخالق وكانت كلمته مسموعة، وهناك تنفس أبوجهاد سنٍّا فقد كان مدرسة يف 
الصعداء وعبري الحرية فبعد ان استقرت أرسته واطمنئ عليها فضل الجهاد يف سبيل هللا 

 — دورة سيد الشهداء—عىل الدراسة يف الحوزة العلمية فالتحق بالدورة العارشة 

                                                                    
  .منطقة تقع عىل أطراف هور الحويزة تابعة لناحية بستان اإليرانية )٧٩(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٦٦
عسكري والعقائدي م وبعد انتهاء الدورة بشقيها ال٠١/٠٦/١٩٨٤لقوات بدر بتاريخ 

نسب عىل الفوج الثالث واشرتك معه يف العديد من الدوريات القتالية والكامئن 
  .والواجبات األخرى داخل هور الحويزة

امتاز بالهدوء والرزانة وحسن معارشته وكان خدوًما ألخوته املجاهدين، كام امتاز ايضا 
 وبكرثة السالم عليهمالبيت عن أهل بكرثة عبادته كتالوة القرآن الكريم واألدعية املأثورة 

  .النوافل
كانت محطته األخرية عمليات عاشوراء، فقد استعد وتهيأ قبل العمليات بيوم وشاهد 

: وهنا يقول عنه املجاهد أبومهدي البغدادي. املجاهدون ذلك االستعداد غري املألوف
ن ذلك يوحي إّيل  يشع بالنور وكا الشهيدكنت قبل العمليات بيوم واحد أنظر إىل وجه«

بأن أباجهاد سوف يستشهد يف هذه العمليات فطلبت منه ان يقسم يل بأن يكون يل 
إذا كنت من أهل الجنة والشفاعة "شفيًعا إذا ما استشهد فاستجاب لطلبي مبتساًم قائًال 

  .وفعًال استشهد يف تلك العمليات" فسوف أشفع لك إن شاء هللا
الثالث شامل غرب بحرية أم النعاج يف مناطق الولد بدأت العمليات وكان واجب الفوج 

الذين أذاقوا األرس  — وغريها فانقض أبوجهاد وأخوته عىل أوكار العمالء )٨٠(واملچري
التي تهاوت الواحدة تلو األخرى خالل دقائق  —املهاجرة من ظلم البعثيني العذاب 

شهيًدا يف معدودة، ويف الصباح أصيب أبوجهاد بشظية مدفع يف رأسه وسقط 
م ليصبغ تلك األهوار بدمه القاين، تلك األهوار التي ترىب فيها وعىل ٢٤/١٠/١٩٨٥

  .ضفافها وقاتل وفاًءا لها ودفاًعا عنها
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  : هللا رحمهمن وصيته 
  .)٨١(﴿﴾ا كَأَنَُّهْم بُْنَياٌن َمرُْصوٌص إِنَّ َهللا يُِحبُّ الَِّذيَن يَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيلِِه َصفٍّ  ﴿﴾

إين املجاهد أبوجهاد الساعدي وصيتي أكتبها من الخط األول لقتال الحق ضد الباطل 
إىل كل املسلمني، وأوصيهم بالعمل وفق ما يريده القرآن والرشيعة الساموية، وأوصيهم 

                                                                    
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٨٠(
 .٤ اآلية :الصف سورة )٨١(



 ٦٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 إىل مرضاة هللا، وان أن اليكونوا من الذين حملوا الدنيا عىل أكتافهم بال هدف يوصلهم

  .يجعلوا طريقهم طريق القرآن ألنه خط النجاة يف الدنيا واآلخرة
وأويص أهيل وأخواين املؤمنني بأن اإلميان ليس مجرد الصوم والصالة بل إميان املشاعر 

َوَمْن يُِطعِ َهللا َورَُسولَُه فََقْد فَاَز فَْوزًا  ﴿﴾: كلها، فاجعلوا هذه اآلية يف قلوبكم
 عند هللا منزلة عظيمة وأن يعلموا بأن الجهاد  الشهيدوأوصيهم بأن منزلة. )٨٢(﴿﴾ياًم َعظِ 

فرع من فروع الدين وال ميكن التخلف عنه بدون عذر، واعرفوا ان الجهاد اليوم هو 
 ... يف كربالءالسالم عليهجهاد اإلمام الحسني 

  
  م١٩٨٥ أحد مقرات الفوج الثالث بالقرب من شط الدوب يف هورالحويزة

  )أبوكرارالظاملي(الشهيد شهيد عبدالحسني . ٢الشهيد أبوجهاد الساعدي 

                                                                    
 .٧١من اآلية: األحزاب سورة )٨٢(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٦٨

       -     
البعثّيون يدافعون عن ميشيل عفلق وأفكاره اإللحادية، 

  .واملؤمنون يقاتلون من أجل إسالمهم العزيز
 كان يرّدده ويؤكده الشهيد ذلك املائز بني الفريقني كام

  .البلداوي عىل الدوام أمام إخوانه املجاهدين
محافظة صالح الدين،  —م يف قضاء بلد ١٩٦٣ولد عام 

، وملتزمة بتعاليم ة مؤمنةكرب وترعرع يف أحضان أرس 
اإلسالم، ومحافظة عىل حدود رشع هللا تعاىل، ومتمسكة 

  .ء األبرار، وخط العلامالسالم عليهبنهج األمئة األطهار

  
أكمل دراسته االبتدائية يف منطقته، ثم ترك الدراسة ليعمل يف البناء من أجل الكسب 

  .الحالل وتهيئة العيش الكريم ألرسته
كان مواظبا ومحافظا عىل صالة الجامعة والرتدد عىل املسجد منذ الصبا، كام كان يرتدد 

، والعلامء الصالحني، فتعرّف السالم عليهعىل العتبات املقدسة لزيارة أولياء هللا املعصومني 
عىل اإلمام الخميني قبل انتصار الثورة اإلسالمية، عندما كان يقيم يف النجف األرشف، 

  .فكان يستلهم منه الشجاعة، والصالبة يف املوقف
م، لكّنه رفض االنصياع ألوامر ١٩٨٢استدعي إىل الخدمة العسكرية اإللزامية بداية عام 

ّل يعيش متخفيٍّا يف بساتني قضاء بلد، متنقًال بني أشجارها ونخيلها بعيًدا العفالقة، وظ
  .عن عيون السلّطة الجائرة

اعتقل أخوه األكرب وأودع السجن، وحينها اتخذ قراره برتك األهل والوطن وذلك بتاريخ 
، مهاجرًا إىل الجمهورية اإلسالمية عن طريق شامل الوطن، قاطًعا ١٦/٠٤/١٩٨٣

الطويلة، والطرق امللتوية يف الجبال والوديان، متحمًال املشاق والصعوبات إىل املسافات 
أن وصل إىل قرية إيرانية، فنقل منها إىل مخيم الالجئني يف مدينة كرج غريب العاصمة 

  .طهران
 دورة— وانضم إىل الدورة الرابعة ٢١/٠٩/١٩٨٣التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

 دورة مكثفة بدروسها العسكرية والثقافية، لكنه اجتازها  وكانت—رحيم دلو أيب الشهيد



 ٦٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
ب إىل الفوج  بكل جدارة فقدكان جديا يف تطبيق التامرين واستيعاب الدروس، ثم نُسَّ
الثالث من أفواج املجاهدين، واشرتك يف عمليات رشق البرصة، وعمليات تحرير مخفر 

  .نويب لبحرية أم النعاجالرتابة، وعمليات القدس التي تم فيها تحرير الشطر الج
م نفذ املجاهدون عمليات أخرى واسعة أطلقوا عليها عاشوراء تم ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 

فيها تحرير النصف الشاميل من بحرية أم النعاج وكان اليب سلامن وأخوته املجاهدين 
من الفوج الثالث دور بطويل فيها ويف صد املحاوالت اليائسة للعدو البعثي الستعادة 

 وتغطية لفشله قام العدو بقصف املنطقة قصفا مكثفا، ، مام فقد من مواقعجزء
 ٢٤/١٠/١٩٨٥فأصيب أبوسلامن بشظايا يف رأسه الرشيف، استشهد عىل إثرها بتاريخ 

ورجعت نفسه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية، لتكون يف مقعد صدق عند مليك 
  .مقتدر

  . مقربة الشهداء بقم املقدسةشيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا، ودفن يف
  :من وصيته عليه الرحمة

أوصيكم بالسرّي خلف قيادة اإلمام الخميني، والتضحية بالغايل والنفيس من أجل رفع 
  .راية اإلسالم عالية خفاقة

 .حرشه هللا مع الشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيًقا
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       –      
امتازت معسكرات املجاهدين ومواقعهم الجهادية بكرثة 
روادها الشباب الذين طلقوا الدنيا ومغرياتها، وسلكوا 
طريق ذات الشوكة، وراحوا يتهافتون عىل فداء األنفس 
فسقطوا الواحد تلو اآلخر، وما بدلوا تبديال، ومن بني 

نا أولئك األبطال شهيدنا عيل، الذي كان ميتلك إميا
  .وبصرية، فقدم روحه رخيصة يف سبيل هللا

م يف مدينة العامرة، ونشأ وترىّب يف ١٩٦٦ولد عام 
أحضان أرسة طيبة مؤمنة ربته عىل السلوك الحسن 

  .وحب آل البيت
  
بعد أن أكمل الصف الثاين من املتوسطة يف منطقة سكنه، ويف أثناء العطلة الصيفية، 

مني منزلهم، نارشين الذْعَر والهلع بني األطفال اقتحمت عصابة من العفالقة املجر 
م، لشمولهم بقرار اإلبعاد الظامل الذي أصدره الطاغية ١١/٧/١٩٨٠والنساء، وذلك بتاريخ 

صدام ضد أرس عراقية تقطن يف مناطق مختلفة منذ قرون متامدية بحجة التبعية 
موالهم وممتلكاتهم، اإليرانية فأخرجوا من ديارهم بطريقة مزرية بعد أن جرّدوا من أ 

وتلك أفعال اليرتكبها إال البعثيون والصهاينة؛ فقد ألقي بهم يف منطقة جبلية وعرة، 
وسط كلامت بذيئة نابية اليتفوه بها إال من ترىب يف مدرسة صدام وحزب البعث، 
فاتجهت تلك األرس املنكوبة صوب الحدود اإليرانية وبعد مسري يومني كاملني وصلوا 

  .قبلوا ثم نقلوا إىل مخيامت املسفرين ثم استقروا يف مدينة أصفهانإيران فاست
 محمد باقر  الشهيد دورة املرجع—التحق بالدورة األوىل ، م ٢٥/١٢/١٩٨٢بتاريخ 
  .والتي كانت النواة األوىل لتشكيل قوات بدر وهو يف بداية بلوغه سن الرشد—الصدر

  الصدر الشهيد التي تحولت إىل فوج الصدر الشهيدبعد انتهاء الدورة نّسب إىل رسية
  .ثم اىل فيلق بدر فيام بعد بربكة دماء الشهداء

نفذ الكثري من الواجبات الجهادية كعمليات رشق البرصة، وعمليات عىل أطراف جزيرة 
  .مجنون، وعمليات تحرير مخفر الرتابة

 الصدر  الشهيدعمل مع مجموعة الغواصني التّابعة إىل وحدة االستخبارات يف فوج
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م اشرتك مع فوجه يف عمليات القدس التي نفذها املجاهدون ٢٣/٧/١٩٨٥فبتايخ 

لتحرير النصف الجنويب لبحرية أم النعاج وكان واجب الفوج عىل محور العمليات الغريب 
حيث انطلقت مجاميع الغواصني مجتازة املسافات الطويلة ومتخطية كل املوانع 

ويف عملية نوعية تهاوت … ارتفاع درجات الحرارةواملعوقات، رغم الرطوبة العالية و 
مؤيد دور  يبفيها كل مواقع العدو البعثي سيطر املجاهدون عىل أهدافهم وكان أل 

  .مشهود فيها
مل متض سوى ثالثة أشهر حتى قرر املجاهدون تنفيذ عمليات أخرى أسموها عاشوراء، 

ع العدو املنترشة عىل  السيطرة عىل مجموعة من مواق الصدر الشهيدوكان واجب فوج
الحافة الغربية لبحرية أم النعاج، إضافة إىل موقعني مستقرين عىل عوامات وسط 

 يستخدمه العدو ضد املجاهدين ظنا منه )٨٣(البحرية يحمل كل منهام سالح الدميرتوف
أن الهجوم كان سيبدأ من أمامهم، لكن العدو قد فوجئ، فاملجاهدين بخربتهم التي 

 واعتامدهم عىل عنارص كفوءة يف وحدة ، تلك السنني وإلقدامهماكتسبوها خالل
استطاعوا  االستخبارات التي استفادت من خربة أبناء العشائر الغيورة يف تلك املناطق،

  . ومن ثم االنقضاض عليه،إيجاد أفضل السبل خلف مواقع العدو
ثم وصلت  من منطقة الهرود بواسطة الجذف،  الصدر الشهيدلقد تحركت زوارق فوج

 وبعد توقف ساعة من الزمن، تم إنزال الغواصني وكان أبومؤيد من ضمن ،)٨٤(إىل املهوار
املجموعة التي انطلقت لرضب املوقع األول املواجه ملواقع املجاهدين، وكان معه يف 

 )٨٧( وأبوإسامعيل البغدادي)٨٦( وأبويوسف املخابر)٨٥(تلك املجموعة أبوعامر الساعدي
، أصيب أبو مؤيد بجروح بليغة )٨٩(، وأثناء الصولة)٨٨(بوعباس الحسينيوقائد املجموعة أ 

                                                                    
  .رباعي السبطانة مضاد للطائرات سالح )٨٣(
 الصغرية املحاطة بالقصب من كل جانب يطلق عليها املهوار والفسحة املائية ائيةاملفسحة  ال)٨٤(

  .ةگيطلق عليه الرب  الكبرية
  .٢٣٤  ترجمته صفحةتجد هو الشهيد كريم هاشم رايض الذي )٨٥(
  .٥٩  ترجمته صفحةتجدالحسن الذي  هو الشهيد عيل محسن عبد )٨٦(
  .١١٢  ترجمته صفحةتجد الذي الشهيد حامد چلوب قدوري الباوي )٨٧(
  . من أهايل مدينة العامرة أحد مجاهدي فوج الشهيد الصدر)٨٨(
  . ساعة الصفر— هي أول مجاميع تقتحم مواقع العدو يف بداية الهجوم )٨٩(
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يف بطنه وفخذه األيرس، ثم وصلت زوارق املجاهدين ومتت السيطرة عىل املوقع وأرس 

 وتم ، الذي جرح يف تلك املواجهة بتوزيع قواته)٩٠(من فيه، ثم أخذ أبوطارق البرصي
حه كانت بليغة فاستشهد بتاريخ مؤيد ونقله إىل املستشفى، لكن جرو  أيبإخالء 

م ليلتحق بقافلة الشهداء ويرافق النبيني والصديقني والشهداء والصالحني ٠٢/١١/١٩٨٥
  .وحسن أولئك رفيقا

  .شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة أصفهان
تجعل معها من اللهم اجعل نيتي خالصة لوجهك الكريم، وال  :هللا رحمهمن وصية 

إن طريق ذات الشوكة صعٌب  .الشوائب الدنيوية وتقبل القليل من أعاملنا يف سبيلك
  .اليقدر عليه إالّ عباد هللا الصالحون، ولكن من يشتاق إىل هذا الطريق يفوز بجنة الخلد

  عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياسالم    

  

                                                                    
من ض،   مستقالا كتابأفردنا لهيل القرنة، بني مالك،  هو الشهيد كريم داخل خنجر املاليك من أها)٩٠(

  .سلسلة محطات يف طريق التغيري
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    -       
من معرش تركوا األهل والوطن، تركوا األطفال والنساء، 
حملوا أرواحهم عىل أكفهم، قّدموا أنفسهم رخيصة يف 
سبيل إعالء كلمة الحّق، وإزهاق باطل البعثيني الكفرة، 
فهاجروا وجاهدوا واستشهدوا والسيد عدنان كان أحد 

  .أولئك الشهداء
، التابعة إىل محافظة م يف مدينة الرّميثة١٩٥٣ولد عام 

املثنى، مرتبّيا يف أحضان أرسة علوية رشيفة، لها تاريخها 
املّرشف يف مقارعة املحتل الربيطاين، أيام الجهاد املقدس 

  .م١٩٢٠عام 
  

  .أخذ من آبائه معاين الغرية عىل الدين واملبادئ والشجاعة واإلقدام يف سبيل اإلسالم
ة يف منطقته ثم أستدعى للخدمة اإللزامية، التي تّرسح أكمل دراسته االبتدائية واملتوسط

  .م١٩٧٩منها عام 
م، لكنه أىب ١٩٨٣عمل كاسبا إىل أن استدعي مرًة أخرى لخدمة االحتياط يف بداية عام 

أن يكون أداًة طيّعة بيد الطاغية صدام والحرب عىل الجمهورية اإلسالمية قامئة ودماء 
يًة ملخططات االستكبار، فقّرر الخروج إىل الكويت مشًيا املسلمني تنزف ليًال ونهاًرا تلب

 وعمل هناك مع بعض املجاهدين يف فضح جرائم ٠٩/٠٣/١٩٨٣عىل األقدام بتاريخ 
البعثيني العفالقة، فتعرض ملضايقات املخابرات الكويتية، فهاجر إىل الجمهورية 

 تعمل بكل حرية م بعد ما راحت عنارص مخابرات صدام١٥/٠٥/١٩٨٤اإلسالمية بتاريخ 
  .يف مالحقة أبناء الجالية العراقية يف الكويت

 التي أقيمت )٩١(م ضمن الدورة التاسعة١١/٠٧/١٩٨٤التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

                                                                    
  .٤٢شهيد الذي مرت ترجمته يف الجزء األول من املوسوعة صفحة  الشهيد أيبدورة  )٩١(
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، وكان جديا ومخلصا يف تطبيق التامرين والفعاليات  الصدر الشهيديف معسكر

  .العسكرية، وتواقا النهاء الدورة وااللتحاق مبيادين الجهاد
بعد انتهاء الدورة التدريبية نُّسب إىل الفوج الثالث من أفواج املجاهدين، واشرتك مع 

م اشرتك يف عمليات القدس ٢٣/٠٧/١٩٨٥إخوانه األبطال يف تحرير مخفر الرتابة وبتاريخ 
  .التي نفذها املجاهدون لتحرير القسم الجنويب لبحرية ام النعاج

 عاشوراء مع إحدى رسايا الفوج الثالث م اشرتك يف عمليات٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
  . شامل غرب بحرية أم النعاج)٩٢(وسيطروا عىل مناطق الولد واملچري

 ولو كان ،بعد تلك العمليات، قام العدو الباغي بهجوم مضاد السرتجاع بعض ما فقده
شربا واحًدا من البحرية، فتصدى له السيد أبوموىس مع مجموعتِه القتالية وأوقعوا فيه 

ئر فادحة، باألرواح واملعّدات، فّوىل العدو هاربًا مذعوًرا يجّر وراءه أذيال الخيبة خسا
والخرسان، وبينام كان عىل كامل االستعداد لصّد أي هجوم آخر، وقعت بالقرب منه 
رشقة قذائف مدفعية بعثية، فأصابت شظاياها جسده الرشيف، فاستشهد عىل إثرها 

  .چريم يف منطقة امل٢٥/١١/١٩٨٥بتاريخ 
 ،كان شجاعا صبورا متفانيا يف أداء وجباته«)٩٣(يقول عنه آمر رسيته أبوجاسم العسكري

 إن كنت مهموما جلس اىل جانبك وازال …ما جالسه أحد اّال وأضحكه وطيب خاطره
  .همك وتعبك بكالمه اللطيف، لذا كان املجاهدون يحبون أن يكون واجبهم معه

  .)٩٤(، ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسةشيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٩٢(
  . محمد ناجي السامرايئ من أهايل بغداد)٩٣(
  .١٧٤ رقم القرب ٢ تسلسل ٨ن يف قطعة  دف)٩٤(
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     -     
أبرصت عيناه النور يف ناحية الثغر، قضاء القرنة، 

م يف أرسة مؤمنة يرجع ١٩٦٨محافظة البرصة عام 
 نهج نسبها إىل الدوحة املحمدية، فربته عىل

  .السالم عليهوحب أجداده الطاهرين 
أكمل الدراسة االبتدائية ولكن مضايقات قوى 
األمن البعثي ألرسته التي كانت مأوى املجاهدين 
والهاربني من أجهزة صدام القمعية فأجربتهم عىل 
ترك وطنهم واللجوء إىل الجمهورية اإلسالمية عرب 

 م واتخذت من٣٠/٠٦/١٩٨٣هور الحويزة بتاريخ 
    .مدينة األهواز سكًنا لها

مل يكن هدف السيد منشد وأخوته الخالص من مضايقات حزب البعث والعيش بأمان 
بعيًدا عن الحرب وصعوباتها، بل هدفهم أسمى من ذلك فقد كانوا يريدون ان يتوجوا 

 ثم شمر — األخ األكرب —الهجرة بالجهاد والجهاد بالشهادة فالتحق السيد جميل 
  :اعديه وحمل حقيبته، فاعرتضته أمه وهي تحاورهمنشد عن س

   إىل أين يا حبيبي؟—
  ! إىل الجهاد يا أماه—
  ! لقد ذهب سيد جميل ويكفي عنك؟—
   اليا أماه سيد جميل ذهب يؤدي واجبه عن نفسه،—

  .أما أنا فالواجب يحتم عّيل أن التحق بإخواين املجاهدين
  !؟)٩٥( بعد وكت يا وليدي أنت بعدك إزغري—

                                                                    
 !زلت صغريا؟ ال بعدك إزغري بالعراقي تعني أنت )٩٥(
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   اليا أماه أنا ذاهب إىل معسكر املجاهدين وسرتين إنهم سيقبلوين أم ال؟—

كم عن مدينة األهواز ثم اتجه ٢٥ودّع والديه وخرج إىل معسكر املجاهدين الذي يبعد 
  .إىل دائرة القبول التي رفضت تطوعه لصغر سنه

اء إىل كان صغري السن وج«: )٩٦(وعن مسألة تطوعه يقول الحاج املجاهد خالد األسدي
معسكر التدريب ومل يقبلوه إال انه أرص وقام بتوسيطي لدى مسؤول املعسكر وبعد 
مداوالت ومباحثات أرص هذا الشاب املؤمن عىل االنخراط يف قوات بدر، وأخذ يبيك إىل 

  .ان قبل تطوعه
هو «: وعن سؤال يف استامرة التطوع، ما الهدف من التحاقك يف قوات بدر؟ أجاب

  . فبتلك الهمة حمل السالح يافًعا. صداماإلطاحة بنظام
هكذا كانت الصورة يف جبهة الحق، يف جبهة رصاع املجاهدين ضد الطاغوت، صور مل 

أما يف املعسكر اآلخر فكانت فرق . السالم عليهنجد مثيًال لها إال يف أصحاب اإلمام الحسني 
نفسه، وكم اإلعدام تقف بوجه كل من يحاول ان يرتك الحرب ويهرب، بل ينجو ب

  .أعدمت من أولئك البؤساء الذين كانوا يحاولون الفرار والخالص، صور عىل طريف نقيض
عرشة من دورات مجاهدي بدر بتاريخ  خاض التدريب مع الدورة الحادية

م وكان فرًحا مرسوًرا ومخلًصا ومطيًعا يف تنفيذ األوامر وتطبيق التامرين، ٢٣/٠١/١٩٨٥
 وكان أول واجب كلف به يف فوج اإلمام موىس الكاظمإىل وبعد انتهاء الدورة نُّسب 

هور الحويزة، حيث مل تكن بيئة األهوار غريبة عليه فقد كان منزلهم يف العراق اليبعد 
كثريًا عن هور الحويزة، لذلك كان يعتمد عليه يف الكثري من الواجبات كاالستطالع 

  .ونصب الكامئن
صغر سنه، وقد كان ملتزًما بأداء الواجبات اتصف باألخالق الفاضلة عىل الرغم من 

ومواظبًا عىل املستحبات، كام كان يشارك يف املواكب الحسينية ومجالس الذكر والزيارة 
  .خاصة زيارة عاشوراء

 للسيطرة عىل النصف ٢٣/٠٧/١٩٨٥اشرتك يف عمليات القدس التي نفذت بتاريخ 
ام اشرتك ايضا يف عمليات عاشوراء الجنويب لبحرية أم النعاج حيث كان دوره مشهوًدا، ك

                                                                    
  .خالد األسدي هو الحاج أبوزيك األسدي، أحد كوادر قوات بدر )٩٦(



 ٧٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
مع فوج اإلمام موىس الكاظم للسيطرة عىل النصف الشاميل لبحرية أم النعاج، حيث بدأ 

م ومتت السيطرة عىل كل ٢٣/١٠/١٩٨٥الهجوم يف الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 
ح املواقع بعد أقل من نصف ساعة مبا فيها نقاط العدو العامئة التي كانت تحمل سال 

  . ومتتد عىل عرض البحرية)٩٧(الدميرتوف
ويف أحد الواجبات الجهادية التي كلف بها مع أحد إخوته املجاهدين شامل غرب بحرية 

 يوم )٩٨(أم النعاج، أصيب بشظايا قذيفة هاون يف رأسه فاستشهد يف منطقة املچري
  .م، ورجعت روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية٠٦/٠١/١٩٨٦الثالثاء 

 جمع من املجاهدين والعراقيني يف املهجر ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة شيعه
  .األهواز

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
  .رباعي السبطانة مضاد للطائرات سالح )٩٧(
  .منطقة بالقرب من قرية أبوخصاف أطراف الجانب العراقي لهور الحويزة )٩٨(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٧٨

       -       
م يف محافظة دياىل ناحية الوجيهية ١٩٥٥ولد عام 

رشع هللا وكرب يف أحضان أرسة ملتزمة بأحكام 
تعاىل، وسالكة طريق أهل بيت العصمة والطهارة 

  .السالم همعلي
الخامس االبتدايئ يف منطقته ثم توّجه أنهى 

  . والكسب الحالل لسد لقمة العيشلألعامل الحرة
ُعرف بأريحيته وهّمته العالية يف تذليل الصعاب 
يف سبيل الحق، فكان اليعرف غري سبيل هللا سبيًال 

  . قائًدا كام كان يكّرر دامئًاوال غري روح هللا
  

م أرادت رشطة صدام اعتقال ابن اخته، فقام حسني بصفع أحد ٠٤/٠٤/١٩٨٠بتاريخ 
  . فقاموا بتهجريه قًرسا إىل الجمهورية اإلسالمية فسكنت أرسته مخيم أزنا،رجال الرشطة

 عسكر يف معرشة م ضمن الدورة الحادية١٠/١٠/١٩٨٤التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
، وبعد انتهاء الدورة التدريبية، أنضم إىل فوج اإلمام موىس  الصدرالشهيد
  . وهو الفوج الرابع من أفواج املجاهدينالسالم عليهالكاظم

شارك يف العديد من الواجبات الجهادية وكان مقداما شجاًعا اليعرف الخوف يف ساحات 
  .الوغى، كاألسد الرضغام يف ساعة اللقاء مع األعداء

م يف أطراف بحرية أم النعاج أثناء أدائه الواجب إثر ١١/٠٣/١٩٨٦ستشهد بتاريخ ا
  .إصابته برصاصة يف رأسه

  .)٩٩(تم تشييع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيبًا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة
  ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياسالم علي

                                                                    
  .٣٤٩ رقم القرب ٣ تسلسل ٩ يف قطعة  دفن)٩٩(



 ٧٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      ّ   -     
من معرش حملوا هم اإلسالم ونذروا أنفسهم يف سبيل 
تبليغ تعاليم دينهم وتوعية أبناء مجتمعهم عام يحيط 
بهم من مخاطر وما تتجاذبهم من أفكار وآراء ومل 

  .متنعهم رضيبة ذلك الطريق من مواصلته حتى النهاية
م وسط ١٩٥٦ولد يف محافظة املثنى، قضاء الرميثة عام 

أرسة عريقة مؤمنة ربّته عىل اإلميان والتضحية فتلك 
املدينة وعشائرها الغيورة كتبت تاريخها بدماء أبنائها 

عرشين واستمرت بالعطاء وتضحياتهم يف ثورة ال
  .إلسالمها

  
كان سلامن يسمع تلك القصص البطولية ويتفاعل معها ويشعر ان الرصاع بني الحق 

لق هللا البرشية ويستمر إىل نهايتها، وال يختص بزمن دون آخر، والباطل بدأ منذ ان خ
لهذا شمر عن ساعديه وبدأ بتوعية الشباب أثناء دراسته املتوسطة واإلعدادية التي 

م يف مدينة النجف األرشف حيث انتقلت أرسته ١٩٧٤ — ١٩٧٣أنهاها يف العام الدرايس 
  .اىل النجف، منطقة الجديدة الرابعة

م ومل تغري ٠١/١٢/١٩٧٨داء الخدمة اإللزامية التي استمرت إىل تاريخ دخل الجيش أل 
منه تلك السنوات أو تحد من نشاطه بل استمر ألداء تكليفه داخل القوات املسلحة 
فأحبه الجنود واملراتب وحظي باحرتامهم وكانت كلامته وتوجيهاته تخرج من القلب 

  .اليم الدين الحنيفلتجد منفًذا لها يف تلك القلوب الظأمى إىل تع
قام بنشاطات كثرية داخل مدينة النجف األرشف منها توزيع املنشورات وتوعية الشباب 

  .لتحصينها من الهجمة التي كانت تستهدف الدين والقيم
بعد الهجمة املسعورة التي قادتها الزمر البعثية ضد املؤمنني من أبناء العراق والتي 

م، ٠١/١٠/١٩٨٠إىل ترك العراق ودخول الكويت يف شملت جميع رشائح املجتمع، اضطر 
وبقي يعمل فيها حيث اتصل باملؤمنني الهاربني من بطش النظام الصدامي إىل ان 
أتيحت له فرصة الهجرة إىل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد حصوله عىل جواز عبور 

  .م١٧/٠٢/١٩٨٤من سفارتها هناك وعن طريق البحر وصل بتاريخ 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٨٠
 مخيم الالجئني يف مدينة كرج غريب العاصمة طهران وكله شوق وحامس نقل إىل

  .م٤/٩/١٩٨٤لاللتحاق بأخوته املجاهدين فحقق هللا له ذلك بتاريخ 
سالت دموع الفرح عىل وجنتيه وهو يدخل أول معسكر جهادي حيث شاهد الشباب 

  .من كل مدن العراق يجمعهم حب الجهاد والدفاع عن دينهم ووطنهم
 التي ضمت العديد من —)١٠٠(وفاء العراقي أيب  الشهيددورة — بالدورة الثامنةاشرتك

املجاهدين القادمني من الكويت عىل خلفية التفجريات التي طالتها، وكان يطبق 
التامرين العسكرية بكل جدية وإخالص وكله شوق إىل ذلك اليوم الذي يلتحق فيه 

  .مبيادين الرصاع بني الحق والباطل
ورة وقد اجتازها بكل جدارة ونُّسب إىل الفوج الثالث فشارك مع أخوته انتهت الد

  .املجاهدين يف العديد من الدوريات والكامئن يف هور الحويزة
ميتاز أبوداوود بالهدوء والسكينة وطاعة املسؤولني فلم  « )١٠١(يقول الحاج غانم املياحي

 الذهاب يف أي عملية أسمع منه اعرتاًضا عىل أمر صادر له، كان يطالب ويرص عىل
  ....جهادية أو دورية قتالية كانت تنفذ يف منطقة األهوار

اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة داخل هور الحويزة واستقر مع رسيّة من فوجه 
  . ومناطق أخرى)١٠٣(، ثم يف مالة عويد)١٠٢(يف منطقة البنيات

لنصف الجنويب لبحرية أم اشرتك يف عمليات القدس والتي سيطر فيها املجاهدون عىل ا
  .م٢٣/٧/١٩٨٥النعاج وذلك بتاريخ 

م، شن املجاهدون هجوًما صاعًقا عىل كل مواقع العدو ومن عدة ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
محاور، سيطروا فيها عىل النصف اآلخر للبحرية وعىل كافة املمرات املائية واملناطق 

فقد من مواقعه عىل محوري املحيطة بها، فزّج العدو البعثي بقواته الستعادة ما 
البحرية الرشقي والغريب، فتصدى لهم املجاهدون ودمروا القوات املهاجمة وهكذا كرر 

                                                                    
  .١٤ صفحةتجد ترجمته  الذي الشهيد جشعم إسامعيل علگ الشمري )١٠٠(
   كنيته التي عرف بها بني املجاهدين)١٠١(
 . إحدى مناطق األهوار التي هجرها سكانها بسبب الحرب، وتقع بالقرب من مخفر الرتابة)١٠٢(
  البنيات بشط الدوبممر مايئ يسمى مالة عويد الذي يربط منطقة )١٠٣(



 ٨١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
العدو محاوالته ولكنه يف كل مرة كان يتكبد خسائر كبرية وخصوًصا عىل مناطق الولد 

  . مواقع الفوج الثالث—واملچري 
ا مع العدو الذي انهزم باتجاه قام مع مجموعة من املجاهدين بدورية قتالية فاشتبكو 

خصاف شامل بحرية أم النعاج، ولكن املجاهدين استمروا بتعقيبهم فأصيب  أيبمنطقة 
م ١٣/٠٤/١٩٨٦أبوداوود برصاصة من يد أثيمة يف رأسه الرشيف وذلك صباح يوم 

فسقط شهيًدا وعرجت روحه إىل أعىل عليني ملرافقة النبيني والصديقني والشهداء 
  .وحسن أولئك رفيًقاوالصالحني 

  .)١٠٤(شيع يف مدينة مشهد ودفن يف مقربة الشهداء
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
   منطقة الجرّاية—أطراف هور الحويزة 

                                                                    
 .١٤، رقم القرب٣٥، تسلسل٣٠قطعة  دفن يف )١٠٤(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٨٢

          -      
جديدة، م يف النجف األرشف يف محلة ال١٩٦٨ولد عام 

 السالم عليهوعاش بالقرب من مرقد اإلمام أمري املؤمنني 
واستلهم معاين الخري والسؤدد من مواله وسار عىل 
واليته حتى النفس األخري، ترعرع يف أحضان أرسة 
انتهجت الخط الثوري الذي قاده جمع من العلامء 

  . واضحة عىل سلوكههااملجاهدين فكانت بصامت
توسط عندما شملهم قرار االبعاد كان يف الصف الثاين م

عن الوطن الليشء إال أن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا، فقد 
داهمت السلطات العفلقية منزلهم، شاهرين األسلحة 

م بطريقة ١٩٨٣الرشاشة بوجوههم، وقادوهم يف عام 
  .وحشية إىل الجمهورية اإلسالمية

  

ة لكنه مل ينس ظلم البعثيني بعد وصولهم إىل ايران، سكنوا مدينة مشهد املقدس
 فقرر حمل السالح ثأرا الخوانه فالتحق بصفوف قوات بدر بتاريخ ،للعراقيني

، وبعد انتهاء  الصدر الشهيد ضمن الدورة التاسعة عرش يف معسكر،م٠٧/٠٢/١٩٨٦
  .الدورة التدريبية، نسب إىل وحدة مقاومة الطائرات

  . الواجبات امللقاة عىل عاتقهعرف بهدوئه وأدبه العايل، وإقدامه يف تنفيذ
م، كلّف بواجب جهادي يف هور العظيم فأصيب بشظية قذيفة ٢٠/٠٦/١٩٨٦بتاريخ 

  . مدفع يف ساقه واستشهد غرقًا
  .)١٠٥(السالم عليهتم تشيع جثامنه الطاهر ودفنه يف مقربة الشهداء يف مشهد اإلمام الرضا

  ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا عليسالم    

                                                                    
  .٢ رقم القرب ٤٢ تسلسل ٣٠دفن يف قطعة  )١٠٥(



 ٨٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

       -     
بنيت أفكار حزب البعث العفلقي عىل الدجل 
والنفاق، فالبعثيون ليس لهم عقيدة واضحة فهم 
مذبذبون حسب ما تقتضيه مصالحهم البعيدة 
عن القيم اإلنسانية، فاإللحاد والكفر واضح يف 

هج الرفاق أدبيات الحزب من خالل ما نرش يف منا
ككتب ميشيل عفلق وشبيل شميل وغريهام، 
فكان يالحقون أصحاب الفكر اإلسالمي واملخلصني 
لتصفيتهم جسديٍّا وإخالء الساحة العراقية منهم، 
ليك يسهل للعفالقة مترير مخططاتهم الشيطانية 
بعد تحويل الناس إىل جهلة أميني اليعلمون شيًئا 

 اإلجرام فكان عبدالوهاب ممن استهدفته زمر
  .اه هللا من كيدهملغرض تصفيته جسديٍّا فأنج

  

م وفيها ١٩٦٠ولد يف محافظة كركوك، قضاء طوزخورماتو يف أحضان أرسة متدينة يف عام 
أكمل دراسته االبتدائية والثانوية وإعدادية الصناعة وكان يجمع بني الدراسة والعمل 

  .ملساعدة والده يف الزراعة والفالحة
اب الذين يحملون هامٍّ رساليٍّا ووعًيا دينيٍّا وسياسيٍّا وامتاز عىل أقرانه كان من الشب

بثقافته الواسعة وفضحه لجرائم النظام البعثي يف أوساط الطلبة وأصدقائه يف منطقته 
مام جعله محط أنظار الجواسيس واملرتزقة الذين يرفعون التقارير إىل أسيادهم الكفرة 

م داهم أزالم صدام منزلهم فاعتقلوا اثنني ١٩٨١شهر أيلول الفجرة، ويف ليلة من ليال 
من أخوته لكنه استطاع االفالت من أياديهم اآلمثة والهجرة إىل الجمهورية اإلسالمية 

م عن طريق شامل العراق قاطًعا املسافات الطويلة ومجتازًا ٠١/١٠/١٩٨١بتاريخ 
تمرت معه املعاناة ملدة السيطرات التي زرعها النظام عىل الطرقات بصعوبة إذ اس

  .أسبوعني حتى وصل إىل أرض املهجر
ما ان وطأت قدماه أرض الهجرة حتى سارع إىل االلتحاق بصفوف املجاميع الجهادية 
ليشاركها يف العديد من الواجبات الجهادية يف رشق مدينة البرصة ورشق القرنة وشامل 

  .هور الحويزة وأطراف قضايئ بدرة وزرباطية



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٨٤
 وبعد عرشة م، التحق بصفوف قوات بدر ضمن الدورة الحادية١٩/١٠/١٩٨٤بتاريخ 

 من أفواج املجاهدين واشرتك مع )١٠٦(إنهاء الدورة التدريبية انضم إىل الفوج الرابع
م وعمليات القدس ١١/٠٣/١٩٨٥أخوته يف الفوج يف عمليات تحرير مخفر الرتابة بتاريخ 

م التي شملت تحرير ٢٣/١٠/١٩٨٥ م وعمليات عاشوراء بتاريخ٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 
 وقد عرف بإخالصه الشديد يف أداء جميع تلك ،كامل بحرية أم النعاج يف هور الحويزة

  .الواجبات واملهام الجهادية
 وصالة الليل إضافة إىل ذلك كان يعقد السالم عليهعرف مبواظبته عىل زيارة اإلمام الحسني 

  .األمامية للقتالحلقات لتعليم املسائل الفقهية يف الخطوط 
إذ وقعت  — )١٠٧(م وبينام هو يؤدي واجبه الجهادي يف سبل الولد٢٣/٠٦/١٩٨٦يف ليلة 

رشقة مدفعية بالقرب منه فأصيب بشظية يف رأسه الرشيف نال عىل أثرها وسام 
الشهادة السامي راحًال إىل ربه مرضًجا بدمه الزايك، فحرشه هللا مع الصديقني والشهداء 

  .يًقاوحسن أولئك رف
  .)١٠٨(شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ووري الرثى يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة

  .سوف أواصل جهادي إن شاء هللا حتى النفس األخري :هللا رحمهمن كلامته 
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
 .فوج اإلمام موىس الكاظم )١٠٦(
  ممر مايئ يقع شامل غرب بحرية أم النعاج)١٠٧(
 .٥٩٥، رقم القرب٤، تسلسل١٠دفن يف قطعة  )١٠٨(



 ٨٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      -       
م يف منطقة الشعلة يف العاصمة ١٩٦٢ولد يف عام 

بغداد وأكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة 
  .واإلعدادية فيها

هاجر إىل إيران مع أفراد أرسته بسبب املضايقات 
التي مارسها جالوزة صدام ضدهم اللتزامهم 

  الديني ومحافظتهم عىل الشعائر اإلسالمية
 يف قم رسه قدسهيد الصدر دخل يف كلية الش

 السالم عليهمالبيت املقدسة وانتهل من علوم آل 
  .هـ ق١٤٠٧وتخرج بدرجة ممتاز عام 

  
وانطالقًا من غريته اإلسالمية وشعوًرا منه بالواجب الرشعي يف مقاتلة أعداء الدين، 

م ضمن الدورة الواحدة والعرشين، ثم ٢٦/٠٦/١٩٨٦التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
 رسه قدس  الصدر الشهيدنضم إىل الفوج الثاين بعد أن أكمل الدورة التدريبية يف معسكرا

  .حامًال السالح بيد والقلم بيد أخرى
مل متض أياًما معدودة إال وقد سقط شهيًدا عىل قمم حاج عمران يف شامل العراق وهو 

كافر بعدما أصيب يرضب أروع األمثلة يف البطولة واإلباء يف اشتباك مع أزالم البعث ال
  .م٣٠/٨/١٩٨٦بعدة شظايا قذائف مدفعية استقرت يف جسده الرشيف بتاريخ 

شيّع جثامنه الطاهر ودفن يف مقربة الشهداء يف األهواز وقد أعطى دروًسا يف التضحية 
  .ورسم صوًرا لألجيال تعكس معنى الفداء والوفاء للحق

  احيٍّ ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٨٦

       –     
 

اإلميان باإلسالم وااللتزام بتعاليمه قوال وعمال صنع من 
شبابنا رهبانًا يف الليل، أسوًدا يف النهار، واعتقادهم 
بعدالة قضيتهم جعلهم اليبالون باملخاطر فأصبحوا 

عت أشباحا ترهب األعداء باألهوار والجبال، فهكذا صن
سوح الجهاد أبطاال اليكلون وال ميلون من مواصلة 
طريق ذات الشوكة، والشهيد منري منوذًجا من أولئك 

  .الفتية
  .كفاحم يف مدينة بغداد، شارع ال١٩٦٨ولد عام 

  
 السالم همعلي ملتزمة بتعاليم اإلسالم ومنهج أهل بيت النبوة نشأ وترعرع يف أحضان أرسة
فالقة الصليبيني الذين اقتحموا منزلهم من دون سابق إنذار مام جعلها عرضًة لبطش الع

م مضمرين الرش واألذى لهم، وبعد أن حملوهم يف سيارة ١٩٨٠يف ليلة من ليال عام 
مكشوفة أخرجوهم من بالدهم ظلاًم وعدوانًا وألقوا بهم يف منطقة سومار قرب الحدود 

وانني البرشية، ولكن القانون وال نظام اإليرانية، بطريقة يُرىث لها، وتأباها كل النظم والق
تلتزم بهام عصابات صدام وحزبه اللعني، وكان عمر مفيد يومئذ اليتجاوز الثالث عرش 

  .ربيعا
؛ وكان يف )١٠٩(م ضمن الدورة التاسعة٢٣/٠٦/١٩٨٤انضم إىل صفوف قوات بدر بتاريخ 

  .هدينريعان الشباب، وبعد إكاملها نسب إىل الفوج الثالث من أفواج املجا
كلف بأول واجب جهادي داخل هور الحويزة ويف فرتة قصرية تعلم هناك قيادة الزورق 
وأصبح خبريا مبسالك األهوار وطرقها وممراتها الضيقة والتواءاتها، كام تعلم السباحة اىل 

                                                                    
  .٤٢املوسوعة صفحة هذه  الجزء األول من شهيد الذي مرت ترجمته يف الشهيد أيبدورة  )١٠٩(



 ٨٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .الحد الذي أصبح فيه غواصا

 —تطالعية قتالية واس—اشرتك مع أخوانه املجاهدين يف تنفيذ عدة واجبات جهادية 
م والتي متت ٢٣/٠٧/١٩٨٥منها عمليات تحرير مخفر الرتابة وعمليات القدس بتاريخ 

فيها السيطرة عىل القسم الجنويب من بحرية أم النعاج كام اشرتك مع إحدى مجاميع 
م والتي سيطر فيها ٢٣/١٠/١٩٨٥غوايص الفوج الثالث يف عمليات عاشوراء بتاريخ 

 لبحرية أم النعاج، برسعة فائقة مستخدمني عامل املجاهدون عىل النصف الشاميل
  .املباغة للعدو

 كان الهدف منها تدمري وحدات الهندسة )١١٠(اشرتك يف عمليات نفوذية يف هور العظيم
العسكرية للعدو التي كانت تقوم بتقطيع الهور بطرق ترابية لعرقلة حركة املجاهدين، 

من دون أي خسائر، ثم انسحب مع ثم االنسحاب وقد حققت تلك العمليات أهدافها 
فوجه من األهوار باستثناء رسية واحدة بقيت بإمرة فوج أنصار الحسني الذي أوكلت له 

  .مهمة االستقرار يف املنطقة
كانت املحطة األخرية له هي عمليات تحرير قمم حاج عمران يف شامل العراق حيث 

حقول األلغام التي زرعها تقدم مع عنارص الوحدة الهندسية لفوجه لفتح ثغرات يف 
 وأثناء ،العدو أمامه، فبعد أن تعانقوا وتعاهدوا عىل امليض حتى النرص أو الشهادة

م ٣٠/٠٨/١٩٨٦ بتاريخ هللا رحمهتقّدمه أصيب بشظايا قنبلة يدوية معادية فاستشهد 
  .ملتحًقا بركب الشهداء السعداء

شهداء يف منطقة صالح آباد من شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا، ودفن يف مقربة ال
  .توابع محافظة إيالم واملتاخمة للحدود العراقية مقابل قضاء بدرة

  :عليه هللا رضوانمن وصيته 
 ،الواجب علينا هو الحفاظ عىل هذه الدولة اإلسالمية التي حبانا بها الخالق القدير

 حقها ووفقنا ألن نكون جنًدا من جنودها األمناء، وهذه نعمة يجب إعطاؤها
  .عليكم بالوحدة ورص الصفوف… وقدسيتها
   عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياسالم    

                                                                    
    هور يقع شامل هور الحويزة)١١٠(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٨٨

      -     
ساروا بأرواحهم قبل أبدانهم، وتجمعوا من كل 
حدب وصوب، مع اختالف مدنهم وتنوع 
قومياتهم وحتى مذاهبهم، هدفهم نرصة الحق 

 ، عن أبناء الشعب العراقي املظلومورفع الظلم
تاركني كل ما ميلكون وراء ظهورهم، متوجهني إىل 

 هاتفني بأعىل ، مسلّمني إليه أمورهم،هللا عز وجل
إنا إىل ربنا منقلبون وبالبعث الصليبي «: أصواتهم

، هكذا كان املجاهدون من »وأعوانه كافرون
  .أمثال ماجد الزيدي

  
 يف أحضان أرسة ، ذي قار، قضاء الشطرة، محلة الشعلةم يف محافظة١٩٥٩ولد عام 

متدينة ومحافظة عىل تعاليم ومبادئ اإلسالم الحنيف، وبديهيا تنعكس آثار تربية 
  . وكان ماجد من أبرزهم التزاما وسلوكا وأخالقا،األرسة عىل أبنائها

  .م٠٩/٠٧/١٩٨٠تخرج يف معهد الزراعة يف بغداد بتقدير جيد بتاريخ 
ئه وحسن سجاياه يف منطقته وبني زمالئه يف الدراسة، وبرزت عنده حالة عرف بهدو 

 فكان يقوم بنشاطات معادية ،الوعي الديني والسيايس يف مرحلة املتوسطة واإلعدادية
  …للنظام كتوزيع املنشورات املحرضة عىل نظام البعث وتوعية الشباب إسالميٍّا وسياسيٍّا

يحة املثقفة والواعية وبدًال من ان يوظف انطالقًا من حقد العفالقة عىل الرش
 يساقون إىل الخدمة ،الخريجون يف دوائر الدولة بعد حصولهم عىل الشهادة الجامعية

 مام دفع مباجد إىل ،اإللزامية التي ليس لها فرتة محددة يف ظل حكومة البعث الكافر
م صدام يعمل به التفكري الجدي بالهجرة وترك الجيش الذي أصبح أداة طيعة بيد املجر 

  .ما يشاء
م ترك معسكر املعتدين والتجأ اىل الجمهورية اإلسالمية بعد إجتياز ١٣/٠٥/١٩٨٢بتاريخ 

  .األسالك الشائكة وحقول األلغام
مل تنطفئ جذوة الحامس الثوري لديه قبال ما يجري من مآيس وظالمات عىل شعبنا من 



 ٨٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
فكان ذلك دافًعا له ومحفزًا  ،جراء مامرسات جالوزة صدام التي التحىص وال تعد

 م ضمن الدورة الرابعة يف معسكر٣٠/١٠/١٩٨٣لاللتحاق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
 التي متيزت بطول مدتها وكثافة —رحيم دلّو أيب  الشهيددورة —  الصدرالشهيد

  .تدريباتها
وهو الفوج األول من  —  الصدر الشهيدوبعد إنهاء الدورة التدريبية انضم إىل فوج

منها  —قتالية ونفوذية  —وقام بتنفيذ عدة عمليات جهادية  —فواج املجاهدين أ 
عمليات رشق البرصة وعمليات تحرير مخفر الرتابة وعمليات القدس وعاشوراء التي 

  .شملت تحرير بحرية أم النعاج بشطريها الجنويب والشاميل يف هور الحويزة
أجل املبادئ والقيم يف كل الواجبات وقد رضب أروع األمثلة يف اإلخالص والتضحية من 

التي نفذها وكان يحرص كل الحرص عىل إنجاز واجباته عىل أحسن وجه خصوًصا عندما 
  .عمل يف وحدة االستطالع التابعة لقوات بدر قبل استشهاده

تقدم مع إخوانه يف وحدة االستطالع نحو قمة گردكوه يف حاج عمران لتطهري الطريق 
 الشائكة التي نصبها العفالقة عىل الطريق لتحصني أنفسهم من من األلغام واألسالك

رضبات املجاهدين املوجعة، وعندما بدأت ساعة الصفر وحمي الوطيس، نادى املجاهد 
عد «فأجابه أبو عباس » أبوعباس وينك« بأعىل صوته )١١١(الحاج حمزة قاسم الدراجي

 فألقى أحد ، بسالحهوتقدم بكل بسالة وشجاعة نحو العدو ميطرهم» عيناك، جاهز
 مزقت جسده الطاهر فختم حياته بوسام الشهادة ،أفراد العدو قنبلة يدوية عليه

م بعد ان أبىل بالًءا حسًنا متحديٍّا أزالم الطاغوت بتضحيته وإقدامه ٣٠/٠٨/١٩٨٦بتاريخ 
  .نحو املوت بعز وكرامة

  .)١١٢( املقدسةشيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم
  :من كلامته الواعية

                                                                    
هو الحاج أبوميثم الصادقي املعروف بصوالته ضد نظام صدام وقصفه لقرص الطاغية  )١١١(

كان آخرها قيادة العمل الجهادي ، بالصواريخ ، فقد استلم مسؤوليات عديدة يف قوات بدر
ثناء مهمة جهادية يف بغداد واستشهد عىل أيدي زمرة البعث ألقي عليه القبض أ . داخل العراق

  .يف ظروف غامضة
  .٥٨٩، رقم القرب٥، تسلسل١١دفن يف قطعة )١١٢(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٩٠
اإلسالم اليوم يواجه هجمة رشسة من قبل قوى الرشق والغرب والقوى الصليبية … 

  .الحاقدة، فالواجب اإلسالمي يحتم علينا مواجهة تلك التحديات املصريية
هديف من التحاقي بصفوف املجاهدين هو املشاركة الفعلية يف مواقع الجهاد إلنقاذ … 

  .عراقي املسلمشعبنا ال
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
   فالح محرس الحمداين—الشهيد أبوفدك البرصي . ٢  الشهيد أبوعباس الزيدي. ١



 ٩١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -       
إن القضية العراقية هي قضيتنا األوىل وتخصنا 

 أصحاب الحمل األكرب، إن بالذات، إن العراقيني هم
الحمل الينهض به إال أهله، فالواجب علينا كعراقيني 

 وسلم وآله عليه هللا صّىل ان نضحي كام ضحى رسول هللا 
إن أرضنا  .السالم عليهطالب  أيبووصيه عيل بن 

ومقدساتنا وأعراضنا أمانة يف أعناقنا وإننا سنحاسب 
  .يوم القيامة فعلينا تأدية تكليفنا الرشعي

هذه العبارات خطتها أنامل فتى من فتيان اإلسالم 
نذر نفسه لدينه وقضيته، واعتربها واجبًا وحمًال 
اليقوم به إال أهله، فصدق فيام قال وكان من خري 

  .ن ضحوا بأرواحهم وبكل ما ميلكونأهله الذي
  

 حب م، وسط أرسة مؤمنة ربّته عىل١٩٦٦ولد يف محافظة ميسان، قضاء عيل الغريب عام 
  .السالم عليهمالبيت أهل 

  .انتقل مع أرسته للسكن يف مدينة بغداد، شارع الكفاح وهناك أكمل دراسته االبتدائية
يف قصة مأساوية النجد لها مثيًال إال يف قاموس حزب البعث وعصاباته اإلجرامية فقد 
 ذهبت الحاّجة أم يوسف وولدها جاسم ملراجعة دائرة الجنسية يف منطقة الكرادة
فألقي عليهام القبض وتم تسفريهام عن طريق خانقني وعرب الحدود فوصال مدينة 

هكذا ببساطة ودون أي ذرة حياء أو بقايا إنسانية يفرق بني أفراد . قرصشريين اإليرانية
األرسة الواحدة، بل يرمى باألم عىل الحدود دون ان يعلم األبناء، بل حتى دون ان 

  .تعطى فرصة اصطحاب رضيعها
ع ابنها سلامن وإخوته بالخرب فجمعوا ما يستطيعون حمله واستبقوا األحداث سم

نحن نريد التسفري إىل إيران « وسلموا أنفسهم إىل أقرب مركز للرشطة، وقالوا لهم 
؛ فتم اعتقالهم أوًال ثم سفر يوسف وأخته إىل إيران يف الشهر الرابع »وااللتحاق بأّمنا

غريب، وبعد خمسة وثالثني  أيبد بقيا رهن معتقل م أما سلامن وقاسم فق١٩٨٠لعام 
يوًما تظاهر املعتقلون وحطموا األبواب مام اضطر السلطة املجرمة إىل تسفريهام عرب 

  .حدود خانقني إىل مدينة قرصشريين
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اجتمع شمل أرسة يوسف يف مدينة األهواز وما هي إال أشهر قليلة حتى شن صدام 

رية اإلسالمية فاضطروا إىل ترك األهواز والسكن يف املجرم املقبور حربه عىل الجمهو 
  .مدينة قم املقدسة

 وبعد السالم عليهمالبيت تهيأت له فرصة دخول الحوزة العلمية والتزود من علوم أهل 
 فشد )١١٣( الصدر الشهيدفرتة قضاها يف الدراسة قرر االلتحاق باملجاهدين من قوات

  .الرحال إىل األهواز
 وهو فرح فخور، فرح ألنه وجد نفسه بني ثلة مؤمنة من لصدر ا الشهيددخل معسكر

أبناء العراق والعيش مع املؤمنني مدعاة للفرح والرسور، وفخور ألنه سيكون عاّم قريب 
مجاهًدا يرتدي ثوب الجهاد ويحمل سالحه بوجه أعتى ظامل وأقىس حاكم عرفه التاريخ 

 فاق كل ما ميكن ان يتصور من املعارص، استخدم كل أساليب التعذيب والرتهيب، بل
  .أساليب ومامرسات خسيسة، فحمل السالح بوجه هكذا طاغوت فخر لكل مجاهد

مصطفى األشرت وقد استلهم من األشرت دروس  أيبدخل يوسف دورة تدريبية وكّني ب
الشجاعة والتضحية والتسليم والطاعة، فكان مثاًال للمجاهد املتفاين يف سبيل دينه 

  .ووطنه
هاء الدورة شارك يف العديد من العمليات الجهادية ويف أماكن وساحات متعددة بعد إن

من ساحات الجهاد، وكان يقسم وقته بني إكامل دروسه الحوزوية واملشاركة يف املهام 
  .الجهادية

عيل  أيب  الشهيددورة —بعد تشكيل قوات بدر التحق أبومصطفى بالدورة الخامسة 
م وبعد إكامل الدورة اشرتك بأول واجب جهادي ٢/٤/١٩٨٤ للقوات بتاريخ —)١١٤(األمري

 وشارك معه يف  الصدر الشهيديف هور الحويزة مع الفوج الثالث ثم انتقل إىل فوج
العديد من الواجبات الجهادية عىل الرغم من ظروف تلك الطبيعة وقساوة الجو صيفا 

حملهم وإرصارهم لكن املجاهدين استطاعوا التكيف معها والتغلب عليها بصربهم وت
عىل مواصلة طريق الجهاد ومل يتحججوا بالربد وحر الصيف، بل كانوا يتسابقون عىل 

  .تأدية الواجبات
                                                                    

  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)١١٣(
  . محافظة واسط—م األمري من أهايل النعامنية چمذكور لهمود حا هو الشهيد )١١٤(
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م ٢٣/٠٧/١٩٨٥اشرتك أبومصطفى بأول عملية جهادية واسعة نفذها املجاهدون يف 

للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج أسموها عمليات القدس وكانت عمليات 
ة نجح فيها املجاهدون باستخدام عامل املباغة، وهي العمليات األوىل التي شاركت نوعي

فيها مجاميع من الغواصني القتحام مواقع العدو التي كثريًا ما حسمت املوقف قبل 
  .وصول الزوارق الساندة لها بعد انطالق الرشارة األوىل للمعركة

عاج بعد ان تهاوت قواعد البعثيني سيطر املجاهدون عىل النصف الجنويب لبحرية أم الن
يف الدقائق األوىل للمعركة وصعقوا وهم يسمعون صيحات هللا أكرب تنطلق من حناجر 

ومل يقدم املجاهدون إال شهيًدا واحًدا يف تلك الليلة . املجاهدين وتدوي يف سامء املعركة
  .)١١٥( محمد كاظم رايض العبودي الشهيدوهو

ره كبرية يف األرواح واملعدات فقد غنم املجاهدون فقد العدو مواقعه وكانت خسائ
العديد من األسلحة واألعتدة واملعدات والكثري من الزوارق وأرس عدد كبري من قوات 

  .العدو
بعد ثالثة أشهر فقط، نفذ املجاهدون عمليات واسعة، للسيطرة عىل ما تبقى من بحرية 

م ٢٣/١٠/١٩٨٥أسموها عاشوراء بتاريخ أم النعاج واملناطق واملمرات املائية املحيطة بها 
وكان ألفراد وحدة االستخبارات الدور الفاعل يف تلك املعركة ملا متيزوا به من اإلخالص 
والتفاين والشجاعة والدقة والخربة وفتحوا طرقًا داخل القصب بني كل نقطتني من نقاط 

اسطة الزوارق العدو تؤدي إىل بحرية أم النعاج، مام سهل عىل األفواج التقدم بو 
  .وباستخدام املجاذيف بدًال من املكائن يك اليسمع العدو تقدمها

بدأ الغواصون بالهجوم يف متام الساعة الثانية بعد منتصف الليل وبدأت الزوارق التي 
تحمل املجاهدين باالنطالق ملساندتهم، وكان أبومصطفى مع الزوارق التي انطلقت 

طروا عىل هدفهم بأقل من عرش دقائق وكذلك للسيطرة عىل أحد مواقع العدو فسي
بقية األهداف التي تهاوت مع أصوات التكبري الذي عال من حناجر املجاهدين وأزيز 

  .الرصاص الذي انطلق من فوهات بنادقهم
لقد سجل املجاهدون يف تلك املعركة صفحة مرشقة من صفحات الجهاد التي كتبوها 

                                                                    
  ٦٦ي مرت ترجمته يف الجزء االول من املوسوعة صفحة حسن الكاظمي الذ هو الشهيد أبو )١١٥(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٩٤
مصطفى  يبلقد كان أل . جروا بها مع أوىف مشرت لهابدمائهم الزكية، تلك الدماء التي تا

  .دور فاعل يف تلك املعركة
امتاز يوسف بالهدوء وكرثة العبادة، وباألخالق النبيلة وبالعالقات الطيبة وحسن 

وامتاز بخدمة املجاهدين وإصالح ذات . املعارشة مع إخوته املجاهدين ومع بقية الناس
وقع شجار بيني وبني أحد املجاهدين «لكرباليئ البني، يقول عنه املجاهد أبوسيف ا

مصطفى إال التقرب  أيبفقررت ترك تلك املجموعة من املجاهدين اىل أخرى فام كان من 
مني وأخذ يرشح يل املوقف اإلسالمي والجهاد يف سبيل هللا فقد جعلتني كلامته أستمر 

ليها إال مؤمن عرف  وتلك فضيلة اليوفق إ.مع تلك املجوعة وكان الفضل يعود للشهيد
  .فضلها ومنزلتها عند هللا سبحانه وتعاىل

كان كتوًما وخصوًصا يف األمور واألرسار التي تتعلق باملجاهدين وعملياتهم وأماكن 
  .تواجدهم

بعد ان سيطر املجاهدون عىل كل املواقع املهمة والحساسة يف هور الحويزة انسحبت 
 ورسية من الفوج الثالث السالم عليهر الحسني بعض األفواج وتركت املنطقة إىل فوج أنصا

ودخلت تلك األفواج املنسحبة دورة تدريبية يف مناطق جبلية استعداًدا لخوض عمليات 
  .جهادية يف كردستان العراق

اشرتك يف واجبات جهادية يف مناطق مختلفة، كان آخرها معركة حاج عمران التي سطر 
فداء، قدموا أرواحهم رخيصة يف سبيل إعالء فيها املجاهدون أروع صور البطولة وال

. كلمة الإله إال هللا وإحياء الفضيلة التي حاول البعثيون طمسها ونرش الرذيلة بدًال منها
وللمجاهدين الفخر يف أنهم وقفوا بوجه هذا الحزب املجرم يوم وقف العامل بأرسه معه 

  .ويف مؤازرته
مشابهة لحاج عمران، ووضعت خطة بعد أن طبق املجاهدون متارين عسكرية بأرض 

  . الصدر الشهيدالهجوم أختري أبومصطفى آمرًا لفصيل يف إحدى رسايا فوج
مل تكن تلك املسؤولية تعني بالنسبة إليه شيئا سوى زيادة يف خدمة إخوته املجاهدين 
ورفع مستواهم العسكري، والحرص الشديد لتوفري كل مستلزماتهم وكان يعمل عىل ان 

عته من أحسن املجاميع القتالية، وهكذا كان فصيله من أحسن الفصائل تكون مجمو 
  .يف دورة الحروب الجبلية التي دخلها اللواء

إن أرضنا ومقدساتنا وأعراضنا أمانة يف أعناقنا وأن «جمع إخوته يف الفصيل وقال لهم 
  .عيهللا سوف يحاسبنا يوم القيامة ان مل نؤد هذه األمانة ونعمل حسب تكليفنا الرش 



 ٩٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
كانت الصفات واملعنويات العالية التي يحملها تنعكس جليٍّا عىل روحية وصفات إخوته 
املجاهدين الذين كانوا معه، وتجلّت يف ليلة الفداء والتضحية والوفاء وهم يقدمون 

، ومن أعجب  الصدر الشهيداألنفس رخيصة يف سبيل رفع راية اإلسالم فوق مرتفعات
دون عنه انه قبل ساعات من الهجوم جمع فصيله وقال لهم القصص التي نقلها املجاه

إذا أردنا دخول الجنة فعلينا ان ندخلها حسب الدرجة العسكرية فيدخل آمر الرسية «
، ولعلّه كان يقصد ...أوًال ثم آمر الفصيل ثم آمر الحضرية ثم بقية الشهداء من الفصيل

كرب هو معنى املسؤولية وان وهو يحدثهم بحديثه ان التضحية والفداء والعطاء األ 
القيادة يف اإلسالم التحمل سوى هذه املعاين التي جسدها الرسول واألمئة األطهار خالل 

  ...حياتهم وبقيت خالدة يف عطاء سيد الشهداء وموقفه يف يوم عاشوراء
لقد كان قوله مطابًقا ملا وقع ليلة الهجوم يف حاج عمران فبعد ان تقدموا وصالوا عىل 

 شهيًدا ثم سقط هو وتاله )١١٦(يني ودمروا العديد من مواقعهم سقط آمر الرسيةالبعث
  . ثم مجموعة من أفراد الفصيل)١١٧(الحاج أبوأسامة

لقد سقطوا شهداء ودخلوا جميًعا من باب الرحمة العظمى، الباب الذي فتحه هللا 
  .السالم عليهلحسني األحرار ا أيبلخاصة أوليائه، للشهداء الذين سلكوا درب الجهاد واقتدوا ب

م بعد أن أصيب بشظايا يف خارصته وعرجت ٠١/٠٩/١٩٨٦سقط أبومصطفى شهيًدا يف 
روحه إىل ربها حيث الروح والريحان وجنة النعيم، لرتافق أرواح النبيني والصديقني 

  .والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقا
  .)١١٨(داء بقم املقدسةشيّع مع بقية الشهداء يف موكب مهيب ودفن يف مقربة الشه

  :هللا رحمهمن وصيته 
بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا 

القاسم محمد وعىل آله  أيبلنهتدي لوال أن هدانا هللا، والصالة والسالم عىل خري خلقه 
                                                                    

 هو الشهيد أبو حيدر الكرار من أهايل بلد الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه )١١٦(
 ١٠٣املوسوعة صفحة 

 هو الشهيد حرزلوط مكشف من أهايل البرصة، قضاء املدينة الذي مرت ترجمته يف الجزء االول )١١٧(
  .٨٥من هذه املوسوعة صفحة 

  .٥٧٦، رقم القرب٤، تسلسل١١يف قطعة  دفن )١١٨(
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  .الطيبني الطاهرين املعصومني

تحاد وعدم إثارة الفرقة بينكم، واالعتصام بحبل هللا والتمسك إخويت األعزاء، أوصيكم باال 
 فإن من متسك بخطهم السالم عليه واألمئة األطهار وسلم وآله عليه هللا صّىل بخط الرسول األكرم 

وسلك سبيلهم نجا ومن تركه هلك، والبد ان التغفل أعينكم عن أعدائكم فإنهم 
ان تكونوا قدوة لغريكم ألنكم عرفتم طريق يرتبصون بكم الدوائر للنيل منكم، وعليكم 

 وان تتبعوا خط اإلمام الخميني السالم عليهالحق فسلكتموه وهو طريق اإلمام الحسني 
دام ظله، وان التقولوا وال تفعلوا شيئًا غري الئق بكم ألن هناك بعض املبغضني يحاولون 

ال مع املقاتلني ألن ذلك ان يسيئوا إليكم، وعىل األخوة الروحانيني ان يكونوا عىل اتص
  .هو زكاة لعلمهم

إىل والديت الحنونة، أرجو منك ان التحزين فإن هذا الطريق الذي سلكته أعلم ان فيه 
مرضاة هللا وان اإلنسان يخرج من هذه الدنيا ألنها دار مجاز وأنا مؤمن بقول أمري 

  .أللف رضبة بالسيف أهون من ميتة عىل فراش «السالم عليهاملؤمنني 
 ذلك الخط الذي اليسلكه إال ،السالم عليهأويص إخويت وأقاريب ان يتمسكوا بخط الحسني 

من عرف رحمة ربه، وأرجو ان تربئوا ذمتي عىل ما قرصت به من الحقوق ولكم 
  .هـ١٤٠٦/ شعبان ـ يوسف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .املوفقية والنجاح

  حيٍّاوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث  عليك يسالم    
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      -      
 أبرصت ،يف مدينة العامرة ويف أحد أحيائها الشعبية

م، فكان الوليد الخامس ألرسة من ١٩٦٤عيناه النور عام 
خمسة ذكور وثالث إناث، نشأ يف جّو من املحبة واأللفة 

أفراد األرسة بعضهم اىل بعض، فكانت عالقته تشد 
التحق . الحميمة بإخوته وأخواته أبرز سمة يف حياته

مبدرسة التضامن االبتدائية التي ضّمت جميع إخوته 
حتى عاد يعرفه الصغري والكبري، ورسعان ما شّد إليه 
األنظار بذكائه املتميز ومواهبه املتعددة، فقد كانت 

ظ الشعر وإلقائه يف مختلف لديه رغبة جامحة يف حف
 إضافة إىل املشاركة يف األعامل التمثيلية، مع ،املناسبات

 ورثها من أخيه ،محاوالت ناجحة يف فن الخط والرسم
   .االكرب الذي كان يحرتفهام

  

ذلك كان العبًا ماهرًا يف لعبة كرة القدم، يزاولها مع فريق املدرسة وخارجها عالوة عىل 
رية املشهور، وكان يطمح ان ينضم إىل صفوف املنتخب الوطني يف يف إطار نادي الح

  .سريته الرياضية
واصل دراسته يف املرحلة املتوسطة بتفوق ملحوظ، فكان يعفى من االمتحانات النهائية 
عىل مدى سنوات املتوسطة الثالثة، ومل تكن السياسة واوضاع البلد لتشغل باله حتى 

م، ثم اعتقال جيل من الشباب ١٩٧٩مية يف إيران عام أفاق عىل انتصار الثورة اإلسال 
بتهم مختلفة عىل رأسها انتسابهم إىل حزب الدعوة االسالمي، األمر الذي أثار يف ذهنه 
العديد من األسئلة، أسئلة غريت مجرى حياته، وتركت طابًعا جديًدا عىل سلوكه 

  .وعالقاته ومنط تفكريه
تجدة حتى تلقى صدمة كبرية عندما رأى قوى مل يكد يصحو من غلواء األوضاع املس

 م، لتقتاد األرسة إىل الحجز ١٩٨٠األمن تقتحم منزلهم يف منتصف إحدى الليايل عام 
بتهمة التبعية اإليرانية، رغم امتالكها لشهادة الجنسية العراقية، ونقل أخويه الكبريين 

سائر أبناء املهجرين إىل سجن ايب غريب يف بغداد، ومن ثم تم تصفيتهام جسديٍّا مع 
  .األبرياء



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٩٨
ات  كانت حافلة بالتغري ،قىض مع ارسته مثانية أشهر يف مخيم جهرم للمهجرين يف شرياز

  .متخضت عن نضوج مبكر يف تفكريه وسلوكه الشخيص واالجتامعيالكبرية يف شخصيته، 
 انتقلت أرسته إىل مدينة اندميشك يف محافظة خوزستان، فتعرف هناك اىل مجموعة من

 تربطهم الغربة واملصري املشرتك ورابطة اإلخوة ،األصدقاء من شتى املحافظات العراقية
وكان املركز الثقايف لحزب الدعوة االسالمي ملتقى يوميٍّا لتلك الثلة من الشباب، . واإلميان

يستمعون إىل املحارضات اإلسالمية ويطالعون الكتب ويشاركون يف برامجه الثقافية 
الرياضية بنهم شديد، وكانت هذه الفرتة منعطفا لتفجر طاقاته ومواهبه، واالجتامعية و 

فراح ينظم الشعر القريض والشعبي ويلقيه يف املناسبات الدينية، وأسس مع مجموعة 
من أصدقائه فرقه متثيلية، فأخذ يكتب لها املرسحيات ويقوم بإخراجها ومتثيلها معهم، 

 يف اندميشك من عرض العديد من فاستطاع عىل مدى ثالث سنوات من إقامته
املرسحيات، كان الهدف منها فضح النظام البعثي وتسليط الضوء عىل الوضع املأساوي 

  …الذي يعيشه الشعب العراقي
عندما بدأت صواريخ أرض أرض الصدامية تسقط عىل اندميشك وتقتل االبرياء وتنرش 

قال إىل مدينة قم املقدسة، الرعب يف قلوب النساء واالطفال، اضطرت أرسته اىل االنت
واضطر هو الن ميكث يف املدينة املنكوبة عاًما ونصف بعد رحيل أرسته، وذلك لتصديه 

 وإحياء املناسبات ،إدارة املركز الثقايف، فقىض تلك الفرتة يف مزاولة النشاطات الثقافية
نابر  محرم الحرام، حتى ظلت قصائده الحسينية ترتدد عىل معرشة الدينية والسيام

  .املدينة حتى بعد شهادته
التحق أبورسمد بارسته يف قم املقدسة وسارع يف االنضامم إىل حوزتها العلمية، فوجد 
فيها النهل الذي يرّوي ظأمه إىل العلم واملعرفة، فأقبل عىل الدراسة بجد، فام كان يعود 

  .ة حتى وقت متأخرحييها باملطالع ومل متر عليه ليلة دون أن ،إىل املنزل إال وبيده كتاب
تضاعفت مسؤوليته بعد زواجه ووفاة والده إثر مرض عضال، فلم تكن األيام تأخذ منه 
بقدر ما تعطيه من الصرب والنضوج، فقد رافقته رغبة واعية يف الجهاد، وكان يتحني 

  .الفرص لاللتحاق بإخوته املجاهدين، فوجدها بعد استقرار األرسة يف مدينة قم املقدسة
 م مع أخيه األصغر، وبعد دورة تدريبية يف معسكر٢٩/٠٣/١٩٨٥يف قوات بدر التحق ب
 لتكون أوىل ،تلك القواتل نسب إىل الفوج الثاين ، يف مدينة األهواز الصدرالشهيد

  .مشاركاته يف هور الحويزة، حيث استقر فوجه يف منطقة النهروان غريب مخفر الرتابة
قدس التي نفذها املجاهدون للسيطرة عىل م شارك يف عمليات ال٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 

 ، وكان محور فوجه عىل الجانب الرشقي لتلك البحرية،النصف الجنويب لبحرية أم النعاج
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وكانت عمليات نوعية بوغت فيها العدو وفر مذعورا تاركا مواضعه ومعداته ومخلفا 

  .جثث قتاله
عام التحق ثانية بقوات بدر بعد أشهر عاد إىل مدينة قم ملواصلة دراسته العلمية، وبعد 

 الذي كان يستعد لالنتقال إىل منطقة  الصدر الشهيدوانضم هذه املرّة إىل فوج
كردستان، فشارك يف دورة تدريبية يف منطقة جبلية أطراف مدينة بهبهان متهيدا 
لالنتقال إىل تلك املنطقة، ثم انتقل مع إخوته املجاهدين إىل منطقة حدودية أطراف 

  . حيث تم فتح جبهة عىل مرتفعاتها الحدودية،همدينة بان
 فقد عمل ،رسمد يف تلك الفرتة نشاطات ثقافية متميزة يتذكرها كل من عايشها يبكان أل 

 ووظف جميع طاقاته ،عىل تكريس الوعي وتعميق الثقافة اإلسالمية لدى املجاهدين
سامعهم يف سبيل ذلك الهدف، فكان يؤم إخوته يف صالة الجامعة ويلقي عىل م

 وكان له محارضات أخرى قبيل التدريب ،محارضات دينية بني صاليت املغرب والعشاء
الصباحي، إضافة إىل الجلسات الثقافية والقرآنية والرتبوية األخرى، وقد عرض عليه 
التصدي ملسؤوليات عسكرية ولكنه رفض ذلك لعزمه عىل العودة إىل مدينة قم 

وعن تلك األيام يتحدث املجاهد . اسة والجهادومواصلة دراسته والجمع بني الدر 
 وكان يلقب برجل العرفان ،كان من طالب العلم ويحث عىل طلبه...أبوآيات البغدادي 

وكان يؤمنا يف صالة الجامعة وبني الصالتني يذكرنا بيوم القيامة ووجوب تقوى هللا 
  .سبحانه وتعاىل

ضاها إىل جانب أرسته، ثم عاد اىل وبعد ميض ستة أشهر من الجهاد، منح إجازة قصرية ق
منطقة بانة لتصفية األمور النقضاء مّدة تطوعه ورغبته يف بدء عام درايس جديد يف 

 فوجىء بخلو املقر من ، لكن عند وصوله ملنطقة بانة،الحوزة العلمية يف قم املقدسة
حاج القوات وتبني له أن القوات كانت عىل وشك تنفيذ عمليات قتالية عىل مرتفعات 

 استعدادا لتلك ، وأنها قد انتقلت إىل معسكر تدريبي أطراف مدينة سنقر،عمران
 وعزم عىل املشاركة يف تلك العمليات، ، فعدل عن قصده لتصفية األمور،العمليات

واستطاع بصعوبة االلتحاق بالقوات قبيل موعد العمليات، فرافقها ليال يف منطقة 
ع مسافة كيلومرت واحد عن موضع الهجوم حيث  ووصل معها فجرا إىل واد يق،التحشد

  .استقروا فيه حتى املساء
 يذكر املجاهد محمد كاظم حسني فيقول ،وعن التحاقه ومشاركته يف تلك العمليات

التحق رسيعا باملعسكر ولكن قافلة املجاهدين غادرته قبل ذلك، فام كان منه إال أن ...
 قبل تحركها إىل ،حاق بها يف كردستان فاستطاع االلت،يلتحق بها بأي وسيلة ممكنة

 ومل يكن أبورسمد ضمن املجاميع املعينة للمشاركة ولكنه ،منطقة العمليات بساعتني
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 فقىض معظم ،أرص عىل ذلك، وقد لوحظ عليه يف ذلك اليوم وكأنه يعيش يف عامل آخر

  .الوقت هادئا متأمال
 والتحمت األعناق ، البكاءبعد صاليت املغرب والعشاء حان وقت الوداع، فعلت أصوات

 فودّع أبو رسمد أخويه الذين كانا يرافقانه يف تلك العمليات وبقية املجاهدين ،والصدور
 ومل تفارق الدموع عينيه وهو يضمهم ويقبلهم ويلقي عليهم آخر ،وداعا حارا

  …وصاياه
ل  فاقتحم مع إخوته املجاهدين األسالك الشائكة وحق،كان أحد أفراد فصيل الصولة

 أصيب بشظايا يف منطقة الرأس ، وملا انتهى إىل خندق العدو،األلغام ببسالة التوصف
 بعد حياة ،م٠١/٠٩/١٩٨٦ فسقط عىل إثرها شهيدا مرضجا بدمه الطاهر بتاريخ ،والرقبة

 وهكذا احتضنته قم طالبا للعلوم ،طيبة كرمية قضاها يف الغربة والجهاد وطلب العلم
 وكّفنه ،عسكري دون غسل وتكفني، فقد غسلته دماؤه الطاهرة وشهيدا بزيه ال،الدينية

 .)١١٩(السالم عليهتراب املعركة أسوة بسيد الشهداء اإلمام الحسني 

  

                                                                    
  .٥٦٤ ، رقم القرب ٣، تسلسل ١١ دفن يف قطعة )١١٩(
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     -      
يف مدينة العلم واالجتهاد يف مدينة املقاومة 

م وترىب ١٩٤٠والجهاد النجف األرشف، ولد عام 
ة مؤمنة ربته عىل تعاليم الدين الحنيف وسط أرس 

  .السالم عليهوعىل حب النبي وآله األطهار 
أكمل من دراسته الصف الخامس االبتدايئ ثم 
أضطر للعمل لتهيئة العيش الكريم ألرسته فعمل 
نجاًرا ومل يشغله العمل عن أداء واجبه الرسايل 
فكان يشارك يف العديد من النشاطات اإلسالمية 

  …ام يف مدينة النجف آنذاكالتي تق
  
عند مجيء حزب العفالقة إىل دفة الحكم شمر أزهر عن ساعديه فكان يبني للناس من 

 ذلك املاسوين ،)١٢٠(حوله ان ذلك الحزب أسس ملحاربة الدين ألن مؤسسه ميشيل عفلق
 جاء بشعارات قومية يف زمن ،الذي كانت تدعمه الدوائر واملؤسسات الصهيونية

مة فجذبت تلك الشعارات الرباقة الكثري من الشباب الذي مل تستطع انحطاط األ 
  .املؤسسة الدينية استاملته واحتوائه بصورة صحيحة

لقد عاش شهيدنا يف خضم ذلك الرصاع وتلك الهجمة الرشسة عىل الدين وأهله والتي 
كانت تركّز عىل صميم ذلك الفكر وقلبه النابض النجف األرشف فحاولوا أن يسددوا 
سهامهم عىل أهم ركائزه وهي املرجعية والتي كانت متمثلة بالسيد محسن الحكيم 

 ثم بعد وفاته اتجهت أنظار الشباب إىل علم شاخص من أعالم مدرسة أهل هللا رحمه
البيت وقائد رفع لواء الجهاد واملقاومة السيد محمد باقر الصدر الذي أخذ عىل عاتقه 

الخبيثة، ففي خضم ذلك الرصاع بني الحق فضح حزب البعث وشعارته وأساليبه 
والباطل كان أزهر يعيش كل تلك األحداث بتفاصيلها وكان يف مدينة النجف عندما 

                                                                    
 .مؤسس حزب البعث وهو من أب مسيحي وأم يهودية: ميشيل عفلق ـ )١٢٠(
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 وما أن ترسب خرب ،تقاطرت وفود البيعة للمرجع محمد باقر الصدر وعند اعتقاله

م ١٥/٤/١٩٨٠ حتى دوهم بيت أزهر وتم اعتقاله مع أرسته يوم عليه هللا رضواناستشهاده 
بعد أن هجمت عصابات األمن البعثي عىل بيته ومل يسمح لهم حتى بأخذ ما يحتاجونه 

  .م١٩/٤/١٩٨٠من مستلزمات رضورية ثم تم تسفريهم إىل الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
أستقر مع أرسته يف مدينة قم املقدسة وما هي إال خمسة أشهر حتى شن صدام املجرم 

عادل فرصة تأدية الواجب والعمل  يبة اإلسالمية فأتيحت أل املقبور حربه عىل الجمهوري
 فبادر إىل االلتحاق باملجاهدين وشارك يف العديد من  الصدر الشهيدبوصية مرجعه

العمليات الجهادية التي استهدفت قوات صدام وأجهزته القمعية واستمر رافًعا لواء 
ذلك إال إرصاًرا وعزًما عىل الجهاد ومل يكل من طول املدة ووعورة الدرب بل مل يزده 

  .االستمرار حتى النرص أو الشهادة
 )١٢١(م ثم بدأ دورة تدريبية مع الدورة الرابعة١٥/٠٥/١٩٨٣التحق بقوات بدر بتاريخ 

  .م٣٠/١٠/١٩٨٣والتي بدأت بتاريخ 
كان أبوعادل من أكرب املتدربني سنٍّا يف الدورة وأكرثهم نشاطًا وحيوية وكان يؤدي 

  .تدريبات العسكرية بكل إخالص وجديةالتامرين وال
ويف أول واجب جهادي مع الدورة الرابعة عىل مشارف مدينة البرصة شارك أبو عادل يف 
نصب الكامئن والدوريات القتالية وواجبات أخرى منها قيادة إحدى السيارات 

  .العسكرية لنقل العتاد واملؤن إىل املجاهدين
 ويف تلك الفرتة  الصدر الشهيد ونُّسب إىل فوجأشرتك مع املجاهدين يف هور الحويزة

  .التحق ولداه عادل وعامد فكانوا جميًعا مع مجاهدي بدر ويف خطوط املواجهة
كام اشرتك يف واجبات جهادية عديدة كان آخرها العملية الجهادية التي نفذها 

دي  وهناك وبعد تأدية واجبه الجها)١٢٢(املجاهدون عىل مرتفع گردكوه يف حاج عمران
م ٠١/٠٩/١٩٨٦أصيب برأسه الرشيف فوقع شهيًدا عىل رىب حاج عمران بتاريخ 

ورجعت نفسه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية لرتافق أرواح النبيني والصديقني 

                                                                    
 .رحيم دلو الشهيد أيب أطلق عليها دورة )١٢١(
 .ةقضاء يقع رشق مدينة السليامنية قرب الحدود اإليراني:  حاج عمران)١٢٢(



 ١٠٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .)١٢٣(والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقا

  .)١٢٤(شيّع مع شهداء تلك العمليات ودفن يف مقربة الشهداء بقم املقدسة
هـ املصادف ١٤٠٧/ذي القعدة/٢٤ يف ٢١٤ جريدة الشهادة يف عددها لقد أجرت

م لقاًءا مع الحاجة أم عادل بعد استشهاد زوجها وولدها عادل فأجابت ١٩٨٧/متوز/٢١
عن األسئلة جوابًا ينم عن وعي املرأة العراقية يف املهجر والتي كانت تتحمل الغربة 

  :وهكذا جرى الحوار. جهاد واملسؤوليةوفراق األهل والزوج والولد فتكون يف موقع ال
ما هو شعورك وأنت تقدمني شهيدين عزيزين هام زوجك وابنك يف : جريدة الشهادة

  سبيل هللا؟
  بسم هللا الرحمن الرحيم : الحاّجة أم عادل

  .)١٢٥(﴿﴾ يُْرزَقُونَ  أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاٌء ِعْنَد َربِِّهمْ َوال تَْحَسنَبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِيف َسِبيِل هللاِ ﴿﴾
  نحن كعوائل وكشعب ظلمنا ورشدنا من ديارنا بغري حق: أوًال 
 نحن أصحاب قضية ألن الجهاد واجب عىل كل من سلبت أمواله وهتكت حرميه :ثانيًا

وأهني دينه، وهذه األشياء الثالثة منطبقة علينا نحن العراقيني املهجرين ومنذ أن أشعل 
 هب زوجي لنيل رشف الجهاد ألن هذه الجبهة هي املجرم صدام فتيل الحرب حتى

 ولقد كان يل األثر الكبري يف تشجيع أبنايئ وزوجي السالم عليهجبهة الحسني بن عيل 
ولقد كانوا عند حسن ظني إذ قاتلوا أعداء هللا . لاللتحاق بصفوف املجاهدين

تي زوجة واستشهدوا يف سبيل هللا وعيونهم قريرة وليس عليهم أي حزن فإنني وبصف
  الشهيدشهيد وأم شهيد فخورة بهام وبشهادتهام ويل ولد آخر يف الجبهة جرح مع والده

  .ثم متاثل للشفاء فشفي والحمد هلل
 هل لكم أن تحدثونا عن بعض )١٢٦( أبوفاطمة؟ الشهيدبم كان يويص: جريدة الشهادة

                                                                    
م أطراف مدينة البرصة، أما ٢٢/٠١/١٩٨٧ بتاريخ — أبوفاطمة النجار— استشهد ولده عادل )١٢٣(

  .٣٠٨صفحة ترجمته فتجد  — أبوتراب النجار—ولده عامد 
  .٦١٥ رقم القرب ٨ تسلسل ١١ دفن يف قطعة )١٢٤(
  .١٦٩اآلية : آل عمران سورة )١٢٥(
 . هو الشهيد عادل االبن األكرب للعائلة)١٢٦(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٠٤
  جوانب حياته؟

ا كان يحذرنا من الغيبة والتحدث مبا وصايا ابني كثرية؛ منها انه كثريًا م: الحاّجة أم عادل
ويويص أخوته بإقامة . إياكم والخروج عن جادة الحق... يؤذي الناس وييسء إليهم

 وإطاعة أوامر القيادة السالم عليهالصالة وعدم تركها وحب الناس والسري يف نهج الحسني 
 السالم عليه كام كان يويص زوجته باالقتداء بالحوراء زينب. الرشعية لإلمام الخميني

بتحمل املصائب واملحن، وأما من ناحية حياته فلقد كان مؤمًنا صبوًرا يف جنب هللا 
اليؤذي أحدا ومل يسئ إىل أحد، كان كثري االستغفار حتى أين كنت أستيقظ يف بعض 
الليايل فأسمع صوت ابني يف هدوء الليل يصيل ويطلب من هللا املغفرة وألخوته 

  .املؤمنني
فلامذا النستغل الوقت ،  إننا يف الخطوط األمامية واملوت قريب إليناكان يقول يل

  !باالستغفار واإلنابة إليه
  .يجب ان النتخلف عن اللحاق بهؤالء الشهداء: وعندما استشهد والده قال

  هل لك كلمة أخرية بهذه املناسبة؟: جريدة الشهادة
ي البعثيني والحاقدين عىل أقول إننا شعب قاىس األمرين عىل أيد: الحاّجة أم عادل

اإلسالم العزيز يجب أن يعاد العز إلينا وأن النرص اليأيت بالدعاء والركون إمنا يأيت بالجهاد 
والتضحية وبذل الدماء ألن دماء الشهداء تعجل بالنرص ورهبة األعداء فيجب عىل 

إننا الشباب حمل السالح وتوجيهه إىل صدور أعدائنا وحتى نسقط التكليف الرشعي و 
  .منترصون بأذن هللا وبقيادة اإلمام املفدى العظيم رغم كل الظروف القاسية

نعم بذلك الفهم للواقع وبتلك الروحية العالية كانت املرأة العراقية يف املهجر تقدم 
زوجها وابنها يف سبيل هللا والوطن والحاّجة أم عادل كانت مثًال أعىل قدمت النموذج 

  . من النساء يف صدر اإلسالماألمثل وذكّرت بالقالئل
  : رحمه هللاعادل أيب  الشهيدمن وصية

طالب وعىل أهل بيتهام  أيبالحمد هلل رب العاملني والسالم عىل رسول هللا وعىل عيل بن 
 وعىل نائبه بالحق السالم عليهالطيبني الطاهرين وعىل ويل العرص الحجة بن الحسن 

: شعبنا العراقي املظلوم وأسأل من هذا الشعبأقول إىل ... اإلمام الخميني حفظه هللا
هل أنتم الشعب العراقي املعروف أم مات هذا الشعب؟ إذا كنتم أنتم العراقيون الذين 
أرهبتم االستكبار الربيطاين باالنتفاضات ومقارعة الرشطة وجالوزة نوري السعيد وكانت 

 ٢٠جب واالنتفاضة يف  ر ١٧صدوركم درًعا للرصاص وال تهابون املوت وانتفاضاتكم يف 



 ١٠٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
صفر ومهاجمتكم للدباباب ورجال األمن البعثيني العفالقة ومل ترهبكم طائرات امليگ 
التي أرسلها صدام إلرهابكم ولكن حدث العكس فأنتم الذين أرهبتموهم وأنت الذين 

 يا ليتنا كنا معكم وذلك:  وتقولونالسالم عليهكنتم تسريون عىل األقدام إىل اإلمام الحسني 
 ولكنكم اليوم تخذلون الحسني يف سكوتكم عىل أعامل السالم عليهبخطابكم للحسني 

العميل الصهيوين صدام ربيب اإلنجليز وميشيل عفلق وإن صدام هتك أعراضنا وقتل 
خيارنا وذبح علامءنا وشبابنا ومل يجعل حرمة لتلك القبب التي يتهافت عليها املسلمون 

ابته من األمن داخل الحرم وكذلك املساجد ليًال ونهاًرا، من جميع بقاع العامل وأدخل عص
فأقول إن اإلنسان املؤمن يضحي بنفسه لثالثة أمور؛ ملاله أو عرضه أو دينه، وأن صداًما 

إن مل يكن لكم دين وكنتم ﴿قد سلب منا الثالثة مًعا وتلك مقولة الحسني الخالدة 
ن صداًما قد زاد عىل هذه األمور الثالثة ، وأ ﴾التخافون املعاد فكونوا أحراًرا يف دنياكم

فقد سجن شبابنا وأعدم علامءنا وقتل خيارنا فندايئ إىل الرشفاء من أبناء العراق ان 
  .يهبوا ويضحوا يف سبيل الخالص من تلك العصابة املجرمة

ك أباعادل وسالم عىل ولديك عادل وعامد سالم عليك يوم  عليسالم    
عث حيٍّا وسالم عىل تلك الزوجة املجاهدة واألم الصابرة ولدت ويوم استشهدت ويوم تب

 .حرشها هللا معكم يف مقعد صدق عند مليك مقتدر

  



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٠٦

     -      
م يف جوار مرقد سيد ١٩٦٣ولد الشهيد يف عام 

 يف مدينة النجف السالم عليهاألوصياء وأمري املؤمنني 
 أحضان أرسة ملتزمة دينيٍّا األرشف وترعرع يف

البيت منتهلة معاين الخري والكرامة من أمئة أهل 
  .السالم عليهم

أكمل مرحلة الدراسة االبتدائية واملتوسطة يف 
  .مدينته

فتح عينيه وهو يف ريعان شبابه عىل ظلم العفالقة 
ألبناء دينه ووطنه خصوًصا أبناء العتبات املقدسة 

الغرية فقرر الهجرة مام أشعل يف نفسه الحامس و 
   .م٢٩/٠٩/١٩٨٣إىل إيران بتاريخ 

  

  .ل وصوله إىل أرض املهجرالتحق بصفوف منظمة العمل اإلسالمي حا
قّسم أيام تواجده يف أرض الهجرة بني الدراسة الحوزوية وبني حمل السالح واملرابطة مع 

  .املجاهدين يف جبهات القتال
 —مية واملستقلني ضمن الدورة السابعة تطوع مع إخوانه من باقي الحركات اإلسال 

م ونُّسب إىل الفوج الثالث ١٣/٠٣/١٩٨٤ بتاريخ —)١٢٧(عامر الخاليص أيب  الشهيددورة
من أفواج قوات بدر واشرتك مع أخوته املجاهدين يف عدة واجبات جهادية يف هور 
الحويزة يف قاطع محافظة ميسان غري مكرتث بظروف الهور القاسية ما دام عمله 
وتحركه يف عني هللا، إىل ان نال وسام الشهادة إثر شظية صاروخ طائرة معادية سقط 
بالقرب من خندقه القتايل فذهب إىل ربه شهيًدا مرضًجا بدم الشهادة بتاريخ 

                                                                    
الشهيد محمود خريي عيل البغدادي الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من هذه املوسوعة  هو )١٢٧(

  .٣٥صفحة 



 ١٠٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
أخويت يف الجهاد تحية رسالية «م وهو يويص أخوته املجاهدين بالقول ٢٨/٠٦/١٩٨٤

خويت أن يواصلوا الدرب مهام كلف الثمن حتى مصبوغة بالدم، ولونها النرص، أرجو من أ 
 يف ،ولو كلف النفس، أيها املجاهدون أرجو منكم ان تسريوا يف درب الشهداء األبرار

  .السالم عليهاألحرار اإلمام الحسني  أيبدرب شهيد كربالء 
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

 املقدسة بعد ان شيع تشييًعا مهيًبا من قبل  يف مقربة البقيع يف قمهللا رحمهدفن 
 .الجامهري املهاجرة

  
  م١٩٨٥الفوج الثالث يف اسرتاحة بعد التدريب 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٠٨

   -     
م يف قضاء الصويرة ١٩٦٥ولد الشهيد يف عام 

  .التابع إىل محافظة واسط
نشأ وترعرع يف بيت عرف بالوالء لإلسالم وانتهاج 

  .السالم همعليط أهل بيت النبوة خ
أكمل الدراسة االبتدائية يف منطقة سكنه ومل 
يكمل املتوسطة ألنه تعرض مع أرسته إىل حملة 
التهجري الظاملة التي شنها العفالقة ضد أبناء 

بعد ان مارسوا معهم أبشع فشعبنا بحجج واهية ، 
املامرسات الالإنسانية ونقلهم من سجن إىل سجن، 

    …م قرب الحدودألقوا به
 وصلوا أرايض ،بعد مسري ليلة كاملة عانوا فيها من وعورة الطريق وبرودة الجو

 واستقرت أرسته يف مدينة يزد ليكون لهم ،م١٥/١١/١٩٨٠الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
  .سكًنا يف املهجر

 عرف شهيدنا بالهدوء واالتزان يف سلوكه منذ صغره وكان يأمر باملعروف وينهى عن
  .املنكر منذ ان كان يف مرحلة املتوسطة

وإميانًا منه بأن نظام صدام الينفع معه إال حمل السالح وانتهاج طريق ذات الشوكة، 
  الشهيددورة —م ضمن الدورة الخامسة ٢٤/٢/١٩٨٤التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

ج الثالث من  وبعد ان أتم التدريبات العسكرية الالزمة انضم إىل الفو ،عيل األمري أيب
أفواج املجاهدين واشرتك معهم يف الكثري من العمليات البطولية يف الجنوب والوسط 

  .والشامل كعمليات تحرير مخفر الرتابة يف هور الحويزة
 شارك يف عمليات القدس التي نفذها املجاهدون للسيطرة عىل ،م٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 

الستقرار مع مجموعته يف منطقة الهرود النصف الجنويب لبحرية أم النعاج وكان واجبه ا
  .ملنع املنسحبني من أفراد العدو وصد الهجامت املحتملة

 شارك أبوأرشف يف عمليات عاشوراء التي تم فيها تحرير النصف ،م٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
الشاميل لبحرية أم النعاج يف هور الحويزة والعديد من املناطق واملمرات املائية املحيطة 



 ١٠٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 واجبه مبعية رسيته السيطرة عىل مواقع العدو الواقعة يف منطقتي الولد بها وكان

واملچري ومتت السيطرة عىل األهداف ثم يف اليوم التايل حاول العدو استعادة ما فقد 
من مواقع ولكن باءت تلك املحاوالت بالفشل لصمود مجاهدي الفوج الثالث وبسالتهم 

  .يف صد تلك املحاوالت
 شارك ثائر يف عمليات حاج عمران يف شامل العراق التي تم فيها ،م١/٩/١٩٨٦بتاريخ 

 تلك العمليات التي رضب فيها املجاهدون أروع أمثلة ،تحرير قمم گردمند وگردكوه
الصرب والصمود ورسموا أنصع الصور يف الشجاعة والبسالة مام أثار حقد العدو وأخذ 

ف شهيدا بعد ان مزقت جسده يقصف املنطقة املحررة فسقط يف ذلك اليوم أبو أرش 
  .الطاهر شظايا مدفعية

شيع جثامنه تشييًعا مهيًبا مع كوكبة من الشهداء ودفن يف مقربة الشهداء يف قم 
  .، فحرشه هللا تعاىل مع الشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيًقا)١٢٨(املقدسة

  :هللا رحمهمن وصيته 
طانية، وأنا أذكركم بأن لنا شعًبا العراق راح ضحية املؤامرات الشي: أخويت األعزاء«

 رسه قدس محمد باقر الصدر  الشهيدمظلوًما وان لنا علامء قد قتلوا وعىل رأسهم املرجع
وإن لنا أيتاًما قد حرموا من حنان األبوة ورسقت من شفاههم البسمة الربيئة، وأن لنا 

السجون، فهبوا أخوات قد سلبت خدورهن وأودعن يف السجون وأن لنا شبابًا مؤمنني يف 
وطالبوا بثاراتكم وخلصوا أخوانكم من أيدي الظاملني بعد ان نوحد كلمتنا ونطهر 

  .نفوسنا
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

                                                                    
  ٦٤٤ رقم القرب ١١ تسلسل ١١قطعة   دفن يف)١٢٨(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١١٠

    -   
م يف محافظة ذي قار ونشأ ١٩٥٦ولد يف عام 

ت وترعرع يف أحضان أبوين مواليني ألهل بي
  .السالم عليهمة النبو 

أكمل مرحلة الدراسة االبتدائية واملتوسطة يف 
مدينة النارصية ثم ترك الدراسة وتوجه لألعامل 

  .الحرة، والكسب الحالل لسد لقمة العيش
تعرّض جبار لالعتقال واالستجواب والتعذيب عدة 
مرات من قبل أزالم صدام بسبب توجهه اإلسالمي 

  .ونشاطه الحريك
  

عي إىل خدمة االحتياط يف الجيش العراقي أيام الحرب املفروضة عىل الجمهورية استد
اإلسالمية لكن شيمته وتدينه مل يسمحا له تلبية أوامر الطاغية صدام يف االعتداء عىل 
اآلخرين، فانتهز أول فرصة سنحت له بعد ارساله إىل الخطوط األمامية للحرب وتوّجه 

م مجتازا حقول األلغام واألسالك ١٢/٧/١٩٨١ية بتاريخ صوب أرايض الجمهورية اإلسالم
  .الشائكة يف األرض الحرام

 يف األيام األوىل من وصوله إىل أرض املهجر )١٢٩( الصدر الشهيدسارع إىل االلتحاق بقوات
  …واشرتك يف عدة واجبات جهادية معها

 — الصدر محمد باقر الشهيددورة —وعندما تشكلت قوات بدر التحق بالدورة األوىل 
  .م وبعد انتهائها كلفت بواجب جهادي رشق البرصة٢٠/٢/١٩٨٣بتاريخ 

 الكثري من األعامل الجهادية واملهام البطولية كان آخرها اشرتاكه يف عمليات  الشهيدنّفذ
حاج عمران، تلك العمليات التي نفذها املجاهدون عىل قمم گردمند وگردكوه وقد أبىل 

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)١٢٩(



 ١١١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
م وتم تشييع جثامنه الطاهر يف قم ١/٩/١٩٨٦هد بتاريخ فيها بالًءا حسًنا حتى استش

  .)١٣٠(املقدسة ودفن يف مقربة الشهداء
أرى من الواجب عّيل ان أعمل لوجه هللا تعاىل ألن هديف هو اإلسالم  :هللا رحمهمن وصيته 

  .وهاجرت من أجل اإلسالم وتحرير العراق إن شاء هللا تعاىل
  حيٍّاوم يبعث ه يوم ولد ويوم استشهد وي عليسالم    

  
                                                                    

  .٦١٧ رقم القرب ٨ تسلسل ١١ دفن يف قطعة )١٣٠(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١١٢

       -       
  

بفطرته السليمة وبأخالقه الرفيعة وبابتسامته 
العريضة يواجهك حينام تلتقيه من دون تصنع أو 
تكلف، يفتح لك قلبه فرتى ما فيه، قلب طيب 

  .ليس فيه إال العشق اإللهي واملحبة للناس
م ثم ١٩٥٤مولده يف محافظة دياىل عام كان 

مل . انتقل مع أرسته فسكن بغداد، حي العامل
يكن له نصيب من الدراسة إال الثالث االبتدايئ 

  . سلك الرشطةفعمل يف
  
تزوج فرزقه هللا ولدين؛ إسامعيل وجامل ولكنه مل ينعم بالعيش معهم، فعندما شنت 

م، زّج فيها ٢٢/٠٩/١٩٨٠ة اإلسالمية يف الحرب من قبل املقبور صدام عىل الجمهوري
فكان يتحني الفرص للخالص منها ملعرفته بأسباب اندالعها وهدف االستكبار من 

  .تشجيعه ودعمه لصدام
م سنحت له الفرصة فرتك ذلك املعسكر الذي ُجّند وأجرب عىل االعتداء ١٦/٦/١٩٨٢يف 

 والكامئن عىل رغم املخاطر، وقد فعرب األرض الحرام متجاوزًا حقول األلغام، عىل جريانه 
  .حقق هللا أمنيته فتجاوز منطقة الشالمچة يف قاطع البرصة ووصل إىل الجانب اإليراين

 وتلقى )١٣١( الصدر الشهيداستقبل هناك ثم نقل إىل مدينة األهواز ومنها التحق بقوات
  .التدريبات يف دورة عسكرية يف معسكرها

ل من املبادرين لالنضامم إليها يف دورتها األوىل، بعد تشكيل قوات بدر كان أبوإسامعي
فشارك يف كل الواجبات التي كلفت بها تلك الدورة، منها واجب رشق البرصة وهور 

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)١٣١(



 ١١٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .الحويزة

م وكان مع ١٩٨٥شارك أبوإسامعيل مع أخوته املجاهدين يف عمليات القدس عام 
طر فيها املجاهدون ، تلك العمليات التي سي الصدر الشهيدمجموعة الغواصني يف فوج

عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج واملناطق واملمرات املائية املحيطة بها كام غنموا 
  .فيها العديد من زوارق وأسلحة العدو وتجهيزاته

 شارك يف عمليات عاشوراء التي نفذها املجاهدون للسيطرة عىل ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
 الولد واملچري الواقعني شامل غرب )١٣٢( سبيلالنصف الشاميل لبحرية أم النعاج وكذلك

البحرية ومناطق أخرى عىل الجانب الرشقي منها فقد انطلق أبو اسامعيل مع مجموعة 
من الغواصني للسيطرة عىل مقر إحدى رسايا العدو املواجهة لهم فاستشهد أبومؤيد 

عباس  وجرح أبوإسامعيل وقائد املجموعة أبو )١٣٤( وأبويوسف املخابر)١٣٣(اللبناين
  .)١٣٦( أثناء الصولة)١٣٥(الحسيني

 إىل املعسكر ثم اشرتك يف فرضية بالقرب من  الصدر الشهيدانتقل أبوإسامعيل مع فوج
مدينة بهبهان للتدريب عىل القتال مبناطق جبلية متهيدا لتنفيذ واجبات يف كردستان 

طة األخرية العراق وبعد إنتهائها، كلفت القوات بواجب يف القاطع الشاميل، فكانت املح
إسامعيل هي معركة حاج عمران، تلك املعركة البطولية التي سطر فيها أبوإسامعيل  يبأل 

وإخوته املجاهدون ملحمة من مالحم الفداء والتضحية وسيطروا فيها عىل مرتفعات 
م، بعد إصابته بشظايا قذيفة مدفع ٠١/٠٩/١٩٨٦گردمند وگردكوه إذ سقط شهيًدا 

  .)١٣٧(نصيف أيب  الشهيد مع أخي زوجتهوسال دمه عىل تلك الرىب
  .شيع ودفن يف مدينة آراك وسط إيران حيث كانت تسكن أرسته

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

                                                                    
  ممر مايئ داخل الهور :  السبل)١٣٢(
  .٧٠  هو الشهيد عيل إسامعيل عباس الذي مرت ترجمته صفحة)١٣٣(
  .٥٩  ترجمته صفحةتجد هو الشهيد عيل محسن عبدالحسن الذي )١٣٤(
  . من أهايل مدينة العامرة أحد مجاهدي فوج الشهيد الصدر)١٣٥(
  . النعاج املواجهة لنقاط املجاهدينلعدو عىل الضفة الغربية لبحرية أمل كان الهدف أول نقطة )١٣٦(
  .٢٦٢ تجد ترجمته صفحةالذي هو الشهيد جاسم محمد رضا  )١٣٧(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١١٤

   -        
م قضاء الفاو التابع إىل ١٩٦٦من مواليد عام 

يف أحضان أرسة مل محافظة البرصة الفيحاء، ترىب 
 السالم عليهمالبيت تعرف إال اإلسالم ومنهج أهل 

طريًقا تسري عليه وديًنا تعتز به وتدافع عنه 
وتضحي يف سبيله، فأخذ شهيدنا يتغذى عىل 

  .معاين التضحية واإلباء منذ نعومة أظفاره
قىض مع أبويه وباقي أفراد األرسة مدة ستة أيام 

يث تعرضوا لشتى  حيف سجون العفالقة املجرمني
، ثم هجر إىل إيران بتاريخ أساليب التعذيب

م بحجج واهية منطلقة من حقد ٢٠/٠٣/١٩٨٤
  .م وأهلهحكومة البعث العفلقي عىل اإلسال 

  

مل يتحمل وهو يسمع ويشاهد الظلم واملجازر ضد أبناء الشعب من قبل جالوزة صدام، 
 دورة سيد —الدورة العارشة م ضمن ٢٩/٠٨/١٩٨٤فقرر االلتحاق بقوات بدر بتاريخ 

 وبعد ان أتم الدورة العسكرية انضم إىل الفوج الثالث من أفواج ،السالم عليهالشهداء 
  .املجاهدين واشرتك مع أخوته الغيارى يف عدة واجبات قتالية وعمليات نفوذية

كان يحمل روحه عىل راحته متمنيٍّا أن لو كان طائرًا ليسبق ساعة الصفر للوثوب عىل 
 وهذا ،أبومحمد باقر الواسطي—لعدو كام نقل عنه آمر فصيله املجاهد نجاح السالمي ا

  .هو ديدن العارفني طريقهم واملشخصني هدفهم
سطّر أروع املالحم يف معركة تحرير قمم گردمند وگردكوه إىل ان استشهد يف حاج 

 م بعد ان مزقت جسده شظايا قذائف مدفعية العدو٠١/٠٩/١٩٨٦عمران بتاريخ 
 .)١٣٨(دفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة و جثامنه الطاهر عشيفالصدامي املجرم، 

                                                                    
  ٦٤٠ رقم القرب ١٠ تسلسل ١١دفن يف قطعة  )١٣٨(



 ١١٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -      
م يف قضاء غامس التابع إىل محافظة ١٩٥٤ولد عام 

الديوانية، ثم انتقل مع أفراد أرسته إىل كربالء املقدسة 
  .وسكنوا يف حي العروبة

حضان أرسة متمسكة بوالئها ملنهج أهل ترعرع يف أ 
 السالم عليه مستلهمة من اإلمام الحسني السالم عليهمالبيت 

خصال الصمود واإلباء والتضحية من أجل املبادئ 
  .والقيم

استدعي إىل خدمة االحتياط يف الجيش العراقي يف عام 
م ثم زج يف جبهات الحرب التي شنها الطاغية ١٩٨١

    .اإلسالميةصدام عىل الجمهورية 
م بأيدي القوات اإلسالمية فأبدى معارضته للبعثيني يف ٢٣/٠٢/١٩٨٢أرس بتاريخ 

 يقول املجاهد ،معسكرات األرس من اللحظة األوىل وعن دوره يف تلك املعسكرات
 يف معسكرات األرس أول األمر إال أنه كان يتكلم )١٣٩(رغم قلة التوابني« أبوزهراء القييس 

مل يكل ومل يتعب، تنقل يف معسكرات زندان قرص …  وهناكويوضح ويتحرك هنا
 كان يدرس يف مدارس الهداية داخل ،وتختي وسمنان لخدمة العمل الرسايل بني اخوته

 تسلم مسؤليات كثرية يف …املعسكرات التي عمل فيها وكان يبني لهم االسالم الحقيقي
رب نفسه جنديا من جنود املعسكرات ولكنها مل تعيقه عن خدمة إخوانه ألنه كان يعت

  …اإلسالم أينام حل
سلك طريق الجهاد منذ اللحظات األوىل من « أيضا ويقول املجاهد أبو أسعد الوحييل 

األرس وعمل يف معسكرات األرس بكل جد وإخالص وبذل كل جهده من أجل هداية 

                                                                    
 املؤمنون من األرسى الذين وقفوا ضد البعثيني داخل املعسكرات والتحق اآلالف منهم بصفوف )١٣٩(

 .املجاهدين



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١١٦
  …إخوانه األرسى كام قارع البعثيني الخبثاء

م ضمن الدورة األوىل للمتطوعني من ٠٣/٠٧/١٩٨٦التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
معسكرات االرس التي بدأت تدريباتها يف معسكر الحر الرياحي، وبعد انتهائها انضم إىل 

  .فوج حمزة سيد الشهداء واشرتك مع أخوانه املجاهدين يف تنفيذ الواجبات الجهادية
الية عىل أحسن ُعرف بطيب القلب وحسن السرية واالندفاع يف تنفيذ الواجبات القت

  .وجه وكان يكرث من قراءة القرآن والدعاء وكان يدعوا هللا كثريا بأن يرزقه الشهادة
م عىل قمم حاج عمران يف عمليات تحرير ٠١/٠٩/١٩٨٦ بتاريخ هللا رحمهاستشهد 

مرتفعات گردكوه وگردمند إثر إصابته بشظية قذيفة مدفع استقرت يف جسده الطاهر 
 من وسلم وآله عليه هللا صّىل  شاكيًا مظلوميته إىل جده الرسول األعظم لريحل إىل ربه شهيًدا

  .زمرة العفالقة املجرمني
  .)١٤٠(شيع يف قم املقدسة ودفن يف مقربة الشهداء

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
  
  

                                                                    
 .٥٩١قم القرب  ر ٦ تسلسل ١١دفن يف قطعة  )١٤٠(



 ١١٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

   -  ّ    
م وسط أرسة ١٩٥٤ولد يف محافظة ميسان عام 

 السالم عليهمالبيت ُعرفت بالتدين وبالوالء ألهل 
وعىل ذلك ربت أبناءها، فكان عباس وأخوته 

  .قدوة لآلخرين يف سلوكهم وحسن سريتهم
أكمل االبتدائية يف مدينة العامرة ودخل املرحلة 
اإلعدادية عندما انتقلت أرسته إىل بغداد لتسكن 

دي مدينة الصدر فكانت له وقفات للتص
للشيوعيني كام أسس عالقات واسعة مع املؤمنني 
فكان بيته محطة لهم يقصدونه ليغرتفوا من معني 

    .تلك األرسة وأبنائها
 لهذا عمدت ، عمل جاهًدا للتصدي لهم مع إخوته،بعد تسلط البعثيني عىل رقاب الناس

سنة ثم  بالسجن عرشين  أحدهمالسلطة املجرمة إىل اعتقال أخويه، فقد حكموا عىل
أفرج عنه بقرار العفو الصوري الذي أصدره صدام بعد تنحية احمد حسن البكر، أما 

فقد حكموا عليه بالسجن عرش سنوات لكنهم أعدموه داخل سجن  —صبيح  —اآلخر 
  .غريب أيب

بعد ان ضاقت أرض الرافدين بأبنائها، قرر عباس الهجرة إىل الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
 طريق هور الحويزة وعند وصوله اتخذ من مدينة األهواز مقرٍّا م عن٢٣/٠٩/١٩٧٩

  .وسكًنا له لكون معظم سكانها من العرب ولقربها من العراق
شّمر الساعدي عن ساعديه للوقوف بوجه عمالء حزب البعث الذين استغلوا الظروف 

وقاموا بعدة لإلخالل بأمن الجمهورية اإلسالمية الفتية وحاولوا إثارة النعرات القومية، 
تفجريات يف مناطق مختلفة من محافظة خوزستان، فقد عمل مع املجاميع الجهادية يف 

  . التي اتخذت من هور الحويزة منطلًقا لها إىل داخل العراق الصدر الشهيدمعسكر
بعد أن شن صدام املقبور حربه عىل الجمهورية اإلسالمية أصبحت ساحة العمل 

دون لربط خطوط العمل املسلح داخل العراق لرضب الجهادي أوسع فانطلق املجاه
األجهزة األمنية التي شنت حملة واسعة من االعتقاالت ضد املؤمنني يف األشهر األوىل 

  .للحرب



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١١٨
م التحق ٠١/٠٥/١٩٨٤عمل يف املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق وبتاريخ 

 فنسب إىل الفوج الثالث —راقيوفاء الع أيب  الشهيددورة —بالدورة الثامنة لقوات بدر 
وشارك يف العديد من الواجبات الجهادية داخل أهوار الحويزة، ثم عاد إىل عمله يف 

  .املجلس بعد أربعة أشهر
م وشارك يف عمليات حاج عمران وبعد أن ٢٥/٨/١٩٨٥عاد إىل العمل الجهادي بتاريخ 

افهم حاول العدو يائسا أبىل فيها بالًءا حسًنا وسيطر مع أفراد فوجه عىل جميع أهد
استعادة ما فقد من مواقع فقد كان له املجاهدون باملرصاد إذ كّبدوه خسائر كبرية 
فهرب من أرض املعركة وراح يغطي فشله بقصف مدفعي فأصيب أبو سمية بشظايا 

م ٠١/٠٩/١٩٨٦قذيفة وسقط شهيًدا مرضًّجا بدمه الزيك عىل مرتفعات گردمند بتاريخ 
  .بيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقاليلتحق بركب الن

  .)١٤١( ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة،شيع مع كوكبة من الشهداء
شعوري هو شعور «تقول الحاّجة أم سمية عن شعورها حني تلقت نبأ استشهاد زوجها 

بئة، تعبئة جميع كل امرأة تدعو ربها لخالص شعبها، وهذا الخالص اليتم إال بالتع
الطاقات املخلصة ولو تطلب ذلك تقديم ضحايا وشهداء، فاملرأة املسلمة هي تلميذة 

، التأبه وال تأىس إذا ما تيتم األطفال أو ثكلت األمهات أو السالم عليهبطلة كربالء زينب 
ء ترملت النساء، فاملهم هو االمتثال للحكم الرشعي وإجابة نداء القيادة الرشعية للعلام

  ..املجاهدين سواء كان هذا االمتثال نتيجته نًرصا أم شهادة
 .ه وعىل الشهداء الذين سبقوه إىل دار الخلود عليسالم    

  

                                                                    
  .٦٣٢ رقم القرب ١٠ تسلسل ١١ دفن يف قطعة )١٤١(



 ١١٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -      
تبة من  م يف منطقة قره١٩٦٧ولد الشهيد عام 

توابع قضاء كفري التابع إىل محافظة دياىل، ترىب 
ترعرع يف أحضان أرسة متدينة مدافعة عن قيم و 

دينها عن وعي راسخ بأحقية املبادئ التي 
متسكت بها وانتهجتها يف حياتها مام عرّضها إىل 

 فقد تم إعدام ،بطش العفالقة الكفرة الفجرة
أخيه األكرب يف سجون البعث الظامل مطلع 

 إىل االعتقال والتعذيب هوالثامنينات، كام تعرض 
وم ثم أطلق رساحه، فقرر الهجرة مصطحًبا ملائة ي

أخيه األصغر عن طريق منطقة أشنوية يف شامل 
 أيام مشًيا عىل عرشة وبعد أن قضيا، العراق 

األقدام متحملني صعوبات وخطورة الطريق، 
  .م٠٣/٠٨/١٩٨٤وصال الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 

  

  

 الدورة الثانية عرش م ضمن١٣/٠١/١٩٨٥التحق عباس بصفوف قوات بدر بتاريخ 
م ٢٣/٠٧/١٩٨٥واشرتك مع أخوته املجاهدين يف عمليات تحرير منطقة الرتابة وبتاريخ 

اشرتك يف عمليات القدس للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج واملمرات 
م اشرتك يف عمليات عاشوراء التي تم فيها ٢٣/١٠/١٩٨٥ وبتاريخ ،املائية املؤديّة إليها

  . النصف الشاميل لبحرية أم النعاج واملناطق واملمرات املائية املحيطة بهاتحرير
م اشرتك يف معركة حاج عمران التي خاضها املجاهدون للسيطرة ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

عىل مرتفعات گردمند وگردكوه فسقط شهيدا مرضجا بدمه الزايك إثر إصابته بشظايا 
 املطمئنة إىل ربها راضية مرضية وترافق قذيفة مدفع مزقت جسده الطاهر لرتجع روحه

  .أرواح النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقا



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٢٠
، ليكون مشعًال من مشاعل )١٤٢(شيع يف قم املقدسة ودفن يف مقربة الشهداء هناك

  .التحرير ييضء لألجيال درب الحرية
 عدوكم ومقاتلة النظام أوصيكم بأن تكونوا يًدا واحدة عىل «هللا رحمهمن وصيته 

  ...الكافر
  .أخواين املجاهدين ضعوا نصب أعينكم إحدى الحسنني إما النرص أو الشهادة

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
  .٦٢٣، رقم القرب٩، تسلسل١١يف قطعة  دفن )١٤٢(



 ١٢١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

   -      
م مدينة الحلة، حي نادر، ١٩٦٤من مواليد 
نشأ وترعرع وسط أرسة محافظة . ةاملنطقة الثالث

ومحيط امتاز بالطيبة والروابط الحسنة فتغذى 
  .منهم حب اآلخرين وبغض التجاوز واالعتداء

أكمل الدراسة االبتدائية ومل يكمل املتوسطة بل 
  .اتجه للعمل إلعالة أرسته

عندما شن صدام املقبور حربه عىل الجمهورية 
ف من اإلسالمية استدعي عباس كعرشات اآلال 

كان يؤرقه اب العراق لدخول تلك املحرقة فشب
    .تواجده يف الجيش محاربًا إخوة يف الدين

م لرتك ٠٩/١٠/١٩٨٤كان يتحني الفرص للخالص من تلك املحرقة فسنحت له الفرصة يف 
الجيش واللجوء إىل قوات الجمهورية اإلسالمية لتكون تلك الخطوة منعطًفا مهاًم يف 

 هدفه واستقبل باألكف واألحضان ثم نقل إىل مخيم الالجئني يف حياته فقد وصل إىل
  .مدينة األهواز

مل يكن هدف عباس الفرار من الحرب فقط، بل كان هدفه االلتحاق باملجاهدين 
ومحاربة نظام الجرمية يف بغداد، فشّمر عن ساعديه والتحق بصفوف قوات بدر ضمن 

بصفوف ذلك الفصيل الجهادي الذي قّدم  ،م٠٦/٠١/١٩٨٥ بتاريخ عرشة الدورة الحادية
آالف القرابني يف سبيل دينه ووطنه، قدمهم يف أهوار الجنوب وسهول الوسط وجبال 

  .كردستان
نعم، لقد انضم أبوعبدهللا الحريب إىل تلك القوات، وقد صدق وأجاد من أطلق عليه 

فيه جبهة الباطل لقب الحريب، فقد كان حربيٍّا بكل معنى الكلمة منذ اليوم الذي ترك 
 ﴾هل من نارص ينرصين﴿ السالم عليهوالتحق بجبهة الحق ملبيٍّا نداء اإلمام الحسني 

  .وكانت صفة الجد غالبة عليه يف كل مواقفه التي قضاها يف سوح الجهاد
 الذي كان مستقرًا يف هور  الصدر الشهيد فوج،نُّسب إىل فوج الشهداء، فوج األبطال

لقاسية التي متتاز بها تلك البيئة يف فصل الصيف إال ان الحريب الحويزة ورغم الظروف ا



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٢٢
 مل تتعبهم قساوة املحيط الشدة الحر وال ،وإخوته كانوا يف قمة اإلندفاع والصرب والثبات

 يف النهار فرغم تورم وجوههم وأجسامهم إال )١٤٣(لسع البعوض ليال وال لسع الزريجي
  .أنهم كانوا يحتسبون ذلك يف سبيل هللا

شرتك أبوعبدهللا الحريب يف العديد من الواجبات الجهادية كدوريات االستطالع ونصب ا
  .الكامئن يف هور الحويزة

 متهيدا لعمليات  الصدر الشهيداشرتك مع وحدة االستخبارات الستطالع أهداف فوج
 انطالقًا من جنوب غرب البحرية ،القدس للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج

  ... وشط الدوب والقچقچي)١٤٤( سيسونعرب
م انقض فيها ٢٣/٠٧/١٩٨٥ ليلة عرشة  نفذت الساعة الثانية،ويف عمليات خاطفة

 تعلو حناجرهم صيحات هللا أكرب وما هي إال دقائق حتى ،املجاهدون عىل أهدافهم
  .تهاوت مواقع ومقرات العدو وسيطر املجاهدون عىل أهدافهم

 يف تلك العمليات بداية من االستطالع الدقيق الذي قام به عبدهللا الحريب دور يبكان أل 
  .مع وحدة االستخبارات وأثناء تنفيذ الواجب

انتهت تلك املعركة وحقق املجاهدون أهدافهم فسيطروا عىل النصف الجنويب لبحرية أم 
  .)١٤٥( أبوحسن الكاظمي الشهيدالنعاج ومل يسقط منهم إال شهيًدا واحًدا هو

لسيطرة عىل النصف الشاميل لبحرية أم النعاج فبدأت وحدة قرر املجاهدون ا
محور الفوج (املحور الرشقي : االستخبارات بالعمل الدؤوب ليل نهار يف ثالثة محاور

، مروًرا مبناطق أم تاوة وأم مسحاة، ونهر أبوعذبة؛ السالم عليهالثاين وفوج أنصار الحسني 
 مروًرا — ومحور الفوج الثالث صدر ال الشهيد محور فوج—ومحوري الجانب الغريب 

  .عبدهللا دور يف استطالع أهداف فوجه يبمبنطقة الهرود واملچري والولد وكان أل 
شن املجاهدون عملياتهم وعلت صيحات هللا أكرب من حناجرهم ورسعان ما تهاوت 

                                                                    
 .حرشة تشبه زنبور العسل شديدة اللسع:  الزريجي)١٤٣(
 .كة واسعة جنوب بحرية أم النعاج يحيط بها القصب من كل جانببر  )١٤٤(
ته يف الجزء األول من موسوعة شهداء  هو الشهيد محمد كاظم رايض العبودي ومرت ترجم)١٤٥(

  .٦٦العراق صفحة 



 ١٢٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
م إذ سيطر ٢٣/١٠/١٩٨٥مواقع الظاملني وذلك يف الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 

  .ومجموعته عىل أهدافهم بعد دقائق معدودة من بدء الهجومالحريب 
م، بدأ باستطالع مواقع البعثيني مع وحدة ٠١/٠٩/١٩٨٦متهيدا لعمليات حاج عمران يف 

 وكانت عمليات االستطالع محفوفة باملخاطر  الصدر الشهيداالستخبارات لفوج
لباري كانت تدخره والصعاب فقد وقع مرات عديدة يف حقول األلغام إال ان عناية ا

لتلك العمليات، فقد كان دليًال للمجموعة األوىل التي صعدت إىل أعىل مواقع البعثيني 
وكذلك كان يف كل املواقف فحيثام يوجد الخطر كان أبوعبدهللا حاًرضا وكان النموذج 

  .األعىل يف الشجاعة والفداء
 مسافة أمتار من العدو يف الدقائق التي سبقت االشتباك، كان الحريب يف األعىل عىل

البعثي وهو يهدي مجموعته إىل أهدافها، ثم بدأ االشتباك والهجوم الصاعق 
للمجاهدين وكان أبوعبدهللا يف مقدمة الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية وسقط 
مرضجا بدمه يف سبيل هللا ليكون جًرسا لعبورهم، خامتًا بذلك حياته مبا ختم أصحاب 

 حياتهم مسجًال بدمائه الطاهرة قصة الوفاء والفداء، باذًال الروح السالم عليهسيد الشهداء 
الغالية رخيصة من أجل تطهري أرض العراق من دنس الطغاة ورفع راية اإلسالم خفاقة 

  .إىل األبد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عىل لسان رفاق دربهالشهيدـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 «… — أبوميثم الصادقي— حمزة عباس سابط  الشهيدتحدث عنه معاون أمر فوجهي
ذو طابع إمياين مميز وذو شجاعة فائقة، وصبور يف تحمل الشدائد، وكان التأخذه يف هللا 
لومة الئم، مل يعرف الخوف أبًدا، كان مواظبًا عىل صالة الليل وكان هادئ الطبع لني مع 

  … أعداء هللاإخوانه املجاهدين شديد عىل
كان حب األمئة األطهار « السيد أبوذر الحداد ،ويقول عنه أحد رفاق دربه الجهادي

يعيش يف قلبه وينري حياته وكان يذكّر إخوته دامئًا مبناسبات والدة األمئة ومناسبات 
شهادتهم، وكان كثريًا ما يقرأ لهم زيارات األمئة وبالخصوص زيارة عاشوراء، ويردد لهم 

  .السالم عليهمالبيت  الحسينية التي تثري مشاعر الوالء ألهل األشعار
 يردد دامئًا إن مسألة دخول الجنة هي مسألة سهلة جًدا، بل وليس ، هكذا كان،نعم

هناك من سبب يدعونا ألن نرتك الجنة ونعيمها وما أعد هللا لنا فيها، مقابل حياة تافهة 
اد الذي نسري فيه هو الذي يؤدي دون شك القيمة لها، وكان يؤكد دامئًا إن طريق الجه

 .إىل الفوز بالجنة ورىض هللا تعاىل
عىل الرغم من الواجبات الشاقة التي كان يكلف بها إال انها مل تكن تنسيه أو تشغله 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٢٤
عن القيام بأعامل يومية كان مواظبًا عليها كقراءة القرآن الكريم وصالة الليل وزيارة 

عندما كنا يف شامل العراق وخالل عمليات «فاق دربه عاشوراء كام يقول عنه أحد ر 
االستطالع التي قمنا بها كان أبوعبدهللا يبذل الكثري من الجهد الذي يتطلبه العمل يف 
تلك املناطق الجبلية الوعرة، وذات ليلة كان عملنا يتطلب ان نسري مسافة طويلة حتى 

 إىل أماكن قريبة جًدا من مواقع نصل إىل املنطقة التي نريد استطالعها، وفعًال وصلنا
البعثيني وكان هو يف املقدمة كام هي عادته دامئًا، وبعد إنجاز الواجب الذي كلفنا به 
عدنا إىل مواقعنا يف ساعة متأخرة من الليل، وكنا متعبني جًدا، فقد قطعنا مسافة طويلة 

عىل األرض وأخلدنا مشًيا عىل األقدام، ونحن نحمل أسلحتنا ومعداتنا فألقينا بأنفسنا 
إىل نوم عميق، ولكن الشخص الوحيد الذي بقى ساهرًا هو أبوعبدهللا الحريب، بقى 

  .يحرسنا ويصيل صالة الليل حتى أسفر الصباح فأيقظنا للصالة
بتلك الروحية وبتلك الهمة وبذلك اإلميان كان مجاهدو بدر يواصلون جهادهم ضد 

نوا وما استكانوا وما الحريب إال واحًدا من أعتى طاغوت عرفه العرص الحديث، فام وه
  .أولئك الرجال الذين قدموا األنفس رخيصة يف سبيل العقيدة والوطن

من الصفات األخرى التي متيز بها هي التزامه الكامل بتعاليم وأوامر املسؤولني عن 
تثل  وكان يرى يف مخالفتها مخالفة رشعية يؤثم عليها، لذلك كان مي،الواجبات الجهادية

  .لها بكل دقة وجدية
ويف أحد األيام رأى أحد جريانه جاء الجئًا من العراق إىل الجمهورية اإلسالمية، ورغم 
الشوق الذي كان يحمله لرؤيته ألنه قد يكون حامال أخباًرا عن أهله الذين مل يسمع 

هذا مل عنهم منذ مدة طويلة، لكنه علم ان اللقاء به ممنوع إال بعد إستكامل التحقيق، ل
يحاول لقائه كام كان يفعل اآلخرون، فقد كان جاره الالجئ يصيح ملاذا مل تأت لنتحدث 

  .عبدهللا أيبمتعجًبا من موقف 
. هكذا كان أبوعبدهللا ملتزًما بحياته، مطيًعا لألوامر محرتًما للقوانني، وكان مثاال يف ذلك

  .هكذا كان يف سلوكه وإميانه إىل ان لقي هللا شهيًدا
  .)١٤٦( ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة، مع كوكبة من الشهداءشيع

                                                                    
  .٥٦٨ رقم القرب ٣ تسلسل ١١ دفن يف قطعة )١٤٦(



 ١٢٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -       
يف العاصمة م يف مدينة الصدر ١٩٦٠ولد عام 

بغداد، يف أرسة مؤمنة ربت أبناءها عىل االميان 
 والصالح، وأشبعتهم الحب والحنان والرفض لحزب

  .البعث وأفكاره اللقيطة
اتجه لدراسة علوم أهل البيت، فكانت مدينة 

 حيث تتلمذ عىل ،النجف األرشف محط رحاله
يدي فضالئها، واتخذ من مدرسة اليزدي الصغرى 

 ،كان طالبا مجدا يف الدرس واملباحثة. سكنا له
يغتنم فرصة وجوده يف تلك املدينة للتزود من 

 بيت املرجع الشهيد  فكان يرتدد عىل،تلك العلوم
 ليتزود من العلم واملعرفة ،محمدباقر الصدر

  .ويستلهم معاين التحدي والصمود

  

  

تعرفت عليه يف مدينة النجف  «)١٤٧(عن تلك األيام يقول السيد غني شهيد عيل املوسوي
األرشف خالل إحدى العطل الصيفية، التي كنا نقضيها هناك لدراسة مقدمات الحوزة، 

 ،)١٤٨( غرفته، وكان بجوارنا شيخ صباح وشيخ سهل وشيخ عيل البدرفسكنت معه يف
 ، لقد كان شديد االنكباب عىل الدرس…الذين استشهدوا يف سجون الطاغية صدام

ويهتم به كثريا بل يعتربه مقدسا فقد كان مواظبا عىل حضوره ومهتام أشد االهتامم 
  .باملطالعة واملذاكرة 

وكانت له وإخوته غضبان وعيل وعبد الكريم عالقات  ،كان له نشاط يف توعية الشباب
 لهذا أصبحوا عرضة النتقام حزب البعث الدموي، فألقي القبض ،مع املؤمنني الرساليني

عىل إخوته الثالثة وسجنوا وعذبوا ثم أعدموا، أما أحمد فبعد مضايقات جالوزة صدام 
                                                                    

  . السيد غني املوسوي من أهايل ذي قار قضاء الشطرة)١٤٧(
  املقربني لشيخ أحمدومن إبن ألحد تجار مدينة املنصور ببغداد  )١٤٨(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٢٦
 كاد ،فوفة باملخاطر قرر الهجرة عن طريق هور الحويزة فكانت رحلة مح،ومالحقتهم

 ، لوال أن أنجاه هللا من أيديهم، وعن ذلك تتحدث زوجته أم حكمت،يلقى القبض عليه
  :نقًال عنه فتقول

 . وكان يرتدد بينها وبني محل سكنه يف حي جميلة يف بغداد،كان طالبا يف حوزة النجف
م حزب البعث  أصبح متخفيا وحذرا يف تحركه ألن عيون أزال ١٩٨٠يف األشهر األوىل لعام 

 محمد باقر الصدر واشتداد الحملة الرشسة عىل  الشهيد وبعد اعتقال،بدأت تالحقه
املؤمنني، مل يكن أمامه إال اتخاذ قرار الهجرة إىل أرض هللا الواسعة، لهذا ذهب إىل مدينة 

 لكن إحدى دوريات األمن ، وإستقل سيارة أحد معارفه إىل أطراف األهوار،العامرة
 فرتجل وهرول مرسعا ، فقال له سائق السيارة إنزل وانجو بنفسك،قهامكانت تالح

  . لكنهم ألقوا القبض عىل سائق السيارة وسجن وعذب ثم أعدم،باتجاه األهوار
وصل الشيخ أحمد إىل الجمهورية اإلسالمية بواسطة أبناء القرى الساكنة يف الجانب 

قدسة ملواصلة دراسته يف حوزتها  ثم انتقل إىل مدينة قم امل،العراقي لهور الحويزة
إزدادت « وعن أيام دراسته هناك يقول السيد غني املوسوي الذي هاجر بعده . العلمية

 ،عالقتي به واستمر يف دراسته الحوزوية وكان طلب العلم من الركائز األساسية يف حياته
ين يتباحث ولكنه كان يتحرى وينتقي األساتذة األتقياء الورعني وينتقي األصدقاء الذ

 كان يتقرب من رجال العلم الصالحني الورعني ليتزود من نفحاتهم الروحية، …معهم
كان ورعا اليقبل ذكر اآلخرين … وكان كثريا ما يرتدد عىل مجالسهم ويستمع لنصائحهم

 وكان من املشاركني يف ،بسوء وال يسمح بذلك، وكان شديد االهتامم بالشعائر الحسينية
 ومل يكن يبايل ، الحسني عليه السالم ويف ما يعرف بركضة طويريجعبد هللا أيبزيارة 

مبخاطر ذلك يف ظل حزب البعث وإجرامه، بل كان يتمنى الشهادة يف سبيل هللا وذلك 
  .ما سمعته منه مرارا

 عشت معه ستة سنوات، مل أسمع منه «ه وأخالقه، تقول زوجته أم حكمت وعن إميان
 وشديد الخوف من هللا سبحانه وتعاىل، وكان ال يرتك ،ية أخالق عالاكلمة كذب، وكان ذ

سافر مع مجموعة من أصدقائه لزيارة . صالة الليل، ودائم الذكر للمظلومني يف العراق
 لكنه ، سافرت املجموعة لشامل إيران للرتفيه، وبعد الزيارة،اإلمام الرضا عليه السالم

يف يل أن أقيض وقتا ممتعا يف رفض أن يرافقهم، وعندما سألت عن سبب ذلك، قال ك
كان يعمل يف البناء لتأمني العيش . وإخواين املؤمنني يف سجون صدام غابات الشامل

 وعىل الرغم من حالته املادية الضعيفة، كان يدع املجاهدين لتناول الطعام ،الكريم لنا
ن يعني نعم كان يدرس ويعمل ويجاهد ويبني عالقات سليمة مع اآلخرين وكا... يف بيتنا

  .الفقراء من أصدقائه



 ١٢٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 وبعد أشهر عاد إىل ،م١٥/٤/١٩٨٥التحق بصفوف قوات بدر مبلًّغا ومقاتًال بتاريخ 

 وأرص عىل ، التحق باملجاهدين ثانية، وقبل عمليات حاج عمران يف شامل العراق،الدرس
 حيث أبىل بالًءا حسًنا واستشهد بتاريخ ،)١٤٩(أن يكون ضمن مجاميع الصولة

  .م إثر إصابته بشظايا يف رأسه وباقي جسده الرشيف٠١/٠٩/١٩٨٦
 ومصداقًا لآلية ، مثاال للمبلغ الرسايل الواعي بتواضعه وأخالقه الحميدةهللا رحمهكان 

 هللِ  وَكََفى ِبا َويَْخَشْونَُه َوال يَْخَشْوَن أََحًدا إِال هللاَ الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رَِساالِت هللاِ ﴿الرشيفة 
  .)١٥٠(﴾َحِسيبًا

 فيها، ليكون قدوة حسنة لطالب العلوم )١٥١(شيّع يف قم املقدسة ودفن يف مقربة الشهداء
  .الدينية يف اإليثار والتضحية من أجل املبادئ الحقة

كلام "  ينقل ولده محمد عيل ما أوىص به والده فيقول ،ترك الشيخ أحمد ولدين
االستقامة عىل طريق  تذكرت وصية والدي ب،أحسست باالبتعاد عن الطريق املستقيم

  … محمد باقر الصدروالشهيداإلمام الخميني 
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
  . ساعة الصفر—  هي أول مجاميع تقتحم مواقع العدو يف بداية الهجوم)١٤٩(
  .٣٩ اآلية :األحزاب سورة )١٥٠(
  .٥٧٥، رقم القرب٤، تسلسل١١يف قطعة  دفن )١٥١(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٢٨

   -      
م يف قضاء الكوفة بجوار مرقد ١٩٦٨ولد عام 

 السالمهام عليسفري اإلمام الحسني مسلم بن عقيل 
الية لإلسالم واألمئة ونشأ يف أحضان أرسة مو 

الطاهرين، فانتهل منها معاين الشجاعة واإلقدام 
يف سبيل املبادئ والقيم الساموية التأخذه يف هللا 

  .لومة الئم
م داهمتهم زمرة من زمر ٢٠/٠٤/١٩٨٠بتاريخ 

البعث الكافر نارشة الذعر والخوف فيهم 
ثم شملهم قرار التهجري الظامل الذي ، فاعتقلتهم 
م العفالقة ضد أبناء شعبنا وبدون أي أصدره نظا

مربر سوى الحقد الدفني عىل أبناء اإلسالم يف 
  . وكان عقيل حينها مل يبلغ الحلمالعراق

  

  

م وانضم إىل الدورة السابعة عرش وهو ١٥/١٢/١٩٨٥التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
  الشهيدىل فوجيف سن السابعة عرش من العمر، وبعد إكامل الدورة التدريبية نُّسب إ

 واشرتك مع أفراد الفوج يف الكثري من العمليات البطولية يف الجنوب والوسط الصدر
  .والشامل

ُعرف عقيل باندفاعه الشديد يف تنفيذ الواجبات الجهادية التي تلقى عىل عاتقه متحمًال 
 أقىس الظروف باذًال مهجته يف سبيل إحقاق الحق وإزهاق الباطل املتمثل بنظام صدام

  .العفلقي
م اشرتك يف عمليات حاج عمران للسيطرة عىل جبال گردمند وگردكوه ١/٩/١٩٨٦بتاريخ 

 وأثناء اقتحام مواقع البعثيني  الصدر الشهيد يف فوج)١٥٢(اذ كان مع مجاميع الصولة

                                                                    
  . ساعة الصفر—هي أول مجاميع تقتحم مواقع العدو يف بداية الهجوم  )١٥٢(



 ١٢٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
أصيب بشظايا يف رقبته فسقط شهيدا عىل تلك الرىب ورجعت روحه املطمئنة إىل ربها 

مقربة الشهداء يف منطقة گيالن غرب املتاخمة للحدود العراقية راضية مرضية ودفن يف 
  .بعد ان شيع جثامنه الطاهر

  :هللا رحمهمن وصيته 
أوصيكم بتقوى هللا ووحدة الصفوف والكلمة والتعاون لرفع الفساد والكفر عىل … 

  …أرض الرافدين
لهي يف مقاتلة إنني متوجه إىل لقاء الباري عز وجل وكم أنا سعيد وأنا أنفذ األمر اإل

 وطريق جميع املجاهدين والشهداء يف السالم عليهالظاملني فهذا هو طريق اإلمام الحسني 
  .سبيل هللا تعاىل

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٣٠

         -     
عة للعاصمة م يف مدينة الصدر التاب١٩٦٥ولد عام 

نشأ وترعرع يف أحضان أرسة محبة لإلسالم  .بغداد
 وملتزمة السالم عليهمة وموالية ألهل بيت النبو 

  .بتعاليم دينها ومضحية ملبادئها القيمة
أكمل مرحلة الدراسة االبتدائية واملتوسطة 

  .واإلعدادية يف منطقته
كان شابٍّا متديًنا واعًيا ومميزًا بنشاطه اإلسالمي 

قرانه سواء يف محلته أم يف املدرسة مام جعل بني أ 
أزالم صدام يرصدونه ويالحقونه مبضايقاتهم 

    …الوحشية
م رغم صعوبة املسري ١٤/٠٣/١٩٨٣أحس بخطورة املوقف فاضطر إىل الهجرة بتاريخ 

  .ومخاطر الطريق ووعورة الوديان وارتفاع الجبال وكامئن األعداء
 من خالل انخراطه السالم عليهمالبيت يغرتف من علوم آل  إىل قم املقدسة لهللا رحمهتوجه 

يف الحوزة العلمية املباركة لكنه بعد عام من الدراسة ترك الحوزة ملبيٍّا نداء الجهاد يف 
  .سبيل هللا ضد صدام وأعوانه املردة

 دورة —م التحق بصفوف قوات بدر وانضم إىل دورتها السابعة ٣/٣/١٩٨٤بتاريخ 
 التي جمعت أفراًدا من مختلف الحركات اإلسالمية تحت — الخاليصعامر أيب الشهيد

وبعد اكامل التدريبات الالزمة، نسب إىل الفوج الثالث من أفواج . خيمة الجهاد
  .املجاهدين

م نّفذ عدة واجبات جهادية واشرتك يف الكثري من العمليات ١٠/٠٤/١٩٨٤بتاريخ 
راف جزر مجنون، ثم اشرتك يف عمليات البطولية يف هور الحويزة منها عمليات عىل أط

  .تحرير مخفرة الرتابة ومناطق البنيات وايب صخري والنهروان ومناطق أخرى
 اشرتك يف عمليات القدس التي متت السيطرة فيها عىل الجزء ٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 

 لواء —الجنويب لبحرية أم النعاج وكانت اول عملية جهادية واسعة تنفذها قوات بدر 
  .امتازت بدقة االستطالع ورسعة التنفيذ ومشاركة مجاميع من الغواصني—ينذاكبدر ح
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 نفذ املجاهدون عمليات أخرى واسعة تم فيها السيطرة عىل ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 

النصف الشاميل لبحرية أم النعاج وكانت عمليات نوعية من حيث االستطالع والتخطيط 
لفاعل يف سهولة السيطرة عىل كل األهداف ورسعة التنفيذ وكان لعامل املباغة الدور ا

بأقل الخسائر وغنم املجاهدون ثالث رشاشات من سالح مقاومة الطائرات رباعي 
والعديد من الزوارق واألسلحة الخفيفة واملتوسطة كام تم إسقاط ) دميرتوف(السبطانة 

  ).هليكوبرت(إحدى طائرات العدو العمودية 
عمليات بطولية يف منطقة حاج عمران يف شامل  شن املجاهدون ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

العراق لتحرير قمم گردمند وگردكوه فاستشهد بعد ان أبىل بالًءا حسًنا حيث مزّق 
جسده الطاهر بشظايا قذيفة مدفع سقطت قربه وعرجت روحه إىل ربها حيث الروح 

  .والريحان وجنة النعيم
  .)١٥٣(قدسةشيع جثامنه الطاهر ودفن يف مقربة الشهداء يف قم امل

  :هللا رحمهمن وصيته 
أوصيِك يا أماه بالصرب والسلوان لفقد ولدك، ومؤازرة الثورة اإلسالمية وقائدها الخميني 

افتخري بأن خرج من رحمك الطاهر ولد يشد أزر . العظيم والتمسك بخطه األصيل
  .إمامه يف تحطيم األصنام

  حيٍّادت ويوم تبعث رحمك هللا أبامصباح وسالم عليك يوم ولدت ويوم استشه
  

                                                                    
  .٦٠٧، رقم القرب٧، تسلسل١١يف قطعة  دفن )١٥٣(
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       -     
يف حي الشامسية ببغداد كانت والدته بتاريخ 

نشأ وسط أرسة محافظة ملتزمة  .م٠٩/٠٩/١٩٦٤
ربته عىل الفضيلة، وقد ُعرف بإميانه وأخالقه 

  .الفاضلة منذ الصغر
أكمل الدراسة املتوسطة ولكن النظام البعثي مل 

هله لالستمرار بعد ان شمله وأرسته قرار التهجري مي
الظامل بحق األرس العراقية بحجة التبعية اإليرانية، 
وبحالة مزرية ألقي بهم عىل الحدود ومل يسمح 

، وذلك عام  لهم حتى بجلب متاع أو مالبس
ي م بعد ان احتجز االبن األكرب خليل الذ١٩٧٩

  .استشهد عىل أيدي عصابات البعث
  

 زاول أعامل مختلفة من أجل تهيئة العيش الكريم حيث أرسته مدينة قزوين سكنت
  .ألرسته كان آخرها يف أحد معامل أنتاج املواد البالستيكية

بعد ان شن النظام الصدامي حربه عىل الجمهورية اإلسالمية وبعد ان تشكلت املجاميع 
 —دورة األوىل لقوات بدر الجهادية ملقارعة ذلك النظام الدموي قرر عامد االلتحاق بال

  .م٢٠/٠١/١٩٨٣وذلك بتاريخ — محمد باقر الصدر الشهيددورة السيد
اشرتك مع أفراد دورته بواجب جهادي رشقي مدينة البرصة وكان له الدور املشهود يف 

  .الدوريات القتالية والكامئن، وامتاز فيها بشجاعته وهدوئه
ر بالًءا حسًنا هي هور الحويزة رغم الظروف كانت املحطة الثانية التي أبىل فيها أبوباق

   .القاسية التي متتاز فيها تلك البيئة
لقد سطر املجاهدون صفحات مرشقة من الفداء والتضحية وذللوا بصربهم وتحملهم 
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 الذي استقرت رساياه يف مناطق  الصدر الشهيدكل الصعوبات، وكان أبوباقر ضمن فوج

  . ومناطق أخرى من هور الحويزة)١٥٦( والربمائية)١٥٥( ويف برگة سيد نور)١٥٤(باب الهوى
م والسيطرة عىل مناطق ١١/٠٣/١٩٨٥اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة بتاريخ 

  . ومناطق أخرى)١٥٩(، وسيسون)١٥٨(، سبل الكرس)١٥٧(واسعة منها أبوصخري
 يف عمليات القدس التي سيطر  الصدر الشهيدم اشرتك مع فوج٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 

  .اهدون عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج بزمن قيايس جًدافيها املج
 اشرتك يف عمليات عاشوراء والتي أكمل فيها املجاهدون ،م٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 

 وكان تواجد ،سيطرتهم عىل بحرية أم النعاج واملناطق واملمرات املائية املحيطة بها
 النظام إىل الجمهورية اإلسالمية البعثيني فيها حائًال دون عبور األرس الفارّة من بطش

  .وكذلك معرقًال لنفوذ املجاهدين إىل العمق العراقي
باقر، بل بقي صامًدا  أيبمل تكن تلك الظروف القاسية لبيئة األهوار تقلل من عزمية 

، وكان يستغل أوقات الفراغ يف قراءة القرآن واألدعية  الصدر الشهيدمرابطًا مع فوج
  .ومطالعة الكتب

ز بهدوئه وخلقه الرفيع وحسن معارشته للناس وكان محبوبًا لدى املجاهدين امتا
  .وخصوًصا أفراد فوجه الذين عايشوه

 وأفواج أخرى بواجبات يف كردستان العراق وكان آخرها  الصدر الشهيدكلف فوج
املعركة البطولية التي خاضها املجاهدون ضد البعثيني وسيطروا خاللها عىل مرتفعات 

گردكوه يف حاج عمران التابعة ملحافظة السليامنية، ومن هناك، من تلك الرىب گردمند و 
حلّقت روحه إىل أعىل عليني بعد ان أصيب بشظايا يف رأسه فسقط مرضًجا بدمه 

                                                                    
 .ممر مايئ داخل هور الحويزة قرب الحدود مع إيران )١٥٤(
 .حيطه القصب من كل جانبمستنقع ي )١٥٥(
 ممر مايئ يربط عدة مناطق فتح من قبل برمائيات التنقيب عن النفط )١٥٦(
  .إحدى مناطق هور الحويزة )١٥٧(
خصاف  أيبإحدى الطرق الرئيسية الطويلة التي تربط منطقة الطرب يف الجانب اإليراين مبنطقة  )١٥٨(

 .يف الجانب العراقي
 .عاج يحيط بها القصب من كل جانبكة واسعة جنوب بحرية أم النبر  )١٥٩(
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الطاهر، الذي سال عىل تلك املرتفعات لريوي شجرة اإلسالم ويفدي الدين والوطن بأعز 

  .م٠١/٠٩/١٩٨٦يشء عنده وذلك بتاريخ 
  . ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قزوينشيع

  .اللهم فاطر الساموات واألرض عامل الغيب والشهادة الرحمن الرحيم:هللا رحمهمن وصيته 
وأمي العزيزين، ان الطريق الذي نحن فيه هو املسري املؤدي إىل الرحمة التي نطلبها  أيب

نكم كربمتوين وأوصلتموين إىل الواقع إين الأستطيع ان أقدر عملكم أل ... من هللا عز وجل
هذه املرحلة وهي خدمة اإلسالم العظيم، وكم هي من نعمة أنعمها هللا عّيل وعليكم، 
وبدوري الأستطيع رد مثل هذا الجميل إال يف حال نرصة اإلسالم والشهادة يف سبيل هللا 

فظكم عز وجل ألين كنت عندكم أمانة من هللا فإن ردت األمانة إىل صاحبها تجزون لح
أرجو منكم براءة الذمة ... لها وجعلها يف خدمته عز وجل وهذا ما أرجوه من هللا تعاىل

  .ومن إخواين وأخوايت واملؤمنني واملجاهدين يف سبيل هللا
إخواين األعزاء، إن دوركم كبري ألن اإلسالم يف عاتقكم أرجو إكامل الطريق حتى آخر 

  ).ال إله إال هللا محمد رسول هللا (قطرة من دمائكم يف سبيل هللا وإعالء كلمة
  حيٍّا عليك أباباقر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث سالم    
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   -         
يف شامل الوطن الغايل ويف تلك الربوع الغناء لكردستان 

 ثم ،م، يف مدينة كركوك١٩٥٩العراق كانت والدته عام 
 نشأ عىل الصالح ،أرسته للسكن يف مدينة اربيلانتقلت 

واالميان وكان ألرسته الفضل يف تربيته تربية اسالمية 
مستوحاة من كتاب هللا وسرية النبي صىل هللا عليه وآله 

  .االطهار صلوات عليهم أجمعني
أكمل الدراسة االبتدائية واملتوسطة ثم انتقل اىل الصف 

  . اىل جانب دراستهالرابع العام، وكان يعمل نجاًرا
 ثم ،اعتقل عدة أيام بتهمة مساعدته الثوار يف الشامل

    . لكن مضايقات السلطات البعثية له استمرت،أفرج عنه
 فودع أهله وقطع منطقة ذات تضاريس ،قرر الهجرة اىل الجمهورية االسالميةلذلك 

  .م١٩٨٠انية عام حتى وصل اىل مدينة أرومية االير ،وعرة، صاعًدا جبال وهابطًا واديا
 ونفذ العديد من ،شارك مع الكثري من الفصائل الجهادية العاملة ضد النظام البعثي

 التحق بدورتها الثالثة بتاريخ ، وبعد تشكيل قوات بدر،العمليات الجهادية
زيك املنصوري  أيب وكان مع الثلة من أبناء تلك الدورة من أمثال الشهداء ٢٣/١٠/١٩٨٣

  .)١٦١(نازك البرصي وأيب )١٦٠(الخري الالمي وأيب
كان تواقًا إلنهاء الدورة وااللتحاق باملجاهدين يف ساحات املواجهة وكان مجّدا يف تطبيق 

  .التامرين وحريصا يف تعليم الدروس العسكرية والعقائدية لتلك الدورة
اشرتك بواجبات جهادية مع أفراد دورته عىل مشارف مدينة البرصة ثم عىل قاطع مدينة 

  .ة ثم يف هور الحويزةالقرن
                                                                    

 .١١١ و٧٢ مرت ترجمتهام يف الجزء األول من موسوعة الشهداء عىل صفحتي )١٦٠(
 . قضاء املدينة– هو الشهيد ماجد عبد الواحد عبد هللا من أهايل البرصة )١٦١(
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سيطر املجاهدون عىل مناطق واسعة يف هور الحويزة وكان أبواميان مع الفوج الثاين 

م، شارك يف عمليات تحرير ١١/٠٣/١٩٨٥ فبتاريخ ،)١٦٢(الذي استقر يف النقطة الثالثة
مخفر الرتاية واالستقرار يف منقطة النهروان، وعىل رغم الظروف الصعبة يف بيئة األهوار 

 . فتكيف معها كأنه قد ولد وعاش وكرب فيها، انه قاومها بصموده وصربه وتحملهاال
شارك مع فوجه يف عمليات القدس وعاشوراء عىل الجانب الرشقي لبحرية أم النعاج يف 

م، وكان مخابرًا يف إحدى رسايا الفوج الثاين الذي سيطر عىل مناطق أم تاوة ١٩٨٥عام 
 أبوعذبة ومناطق وممرات مائية أخرى عىل الجانب والخرصة السودة وأم مسحاة وشط

إميان  يبالرشقي لبحرية أم النعاج، وغنم العديد من األسلحة واألعتدة والزوارق، وكان أل 
  .دور فاعل يف جميع تلك العمليات

انتهى واجب الفوج الثاين يف هور الحويزة فانسحب تاركًا الجانب الرشقي لبحرية ام 
 ثم ، الحسني املتشكل يف أغلبيته من أبناء عشائر العامرة والبرصةالنعاج اىل فوج انصار

 متهيًدا للقيام ،دخلت القوات املنسحبة دورة إلعادة تنظيمها والتدريب يف منقطة جبلية
  .بعمليات جهادية يف مناطق كردستان العراق

شارك أبواميان يف العديد من الواجبات الجهادية يف مناطق بنجوين وسيدصادق 
 فاختري لوحدة االستخبارات الستطالع األهداف والطرق يف ،اطق أخرى من كردستانومن

 فقد أصبح عنًرصا فعاًال أنيطت ، وذلك ملعرفة وخربته يف تلك املنطقة،منطقة كردستان
  .به أصعب وأخطر املهامم االستطالعية التي أداها وأنجزها عىل أحسن صورة

 وكم كان ،خوته يف الجهاد عند الرضورةامتاز بهدوئه وبخلقه الرفيع وبنصيحة إل 
 حيث يحث ، وكان ذلك جليٍّا يف وصيته،يوصيهم برتك كل أشكال الخالف والتفرقة

 وكان السبّاق ،اخوانه املجاهدين عىل االستمرار يف الجهاد حتى النرص أو الشهادة
جاهدون  شن امل،م٠١/٠٩/١٩٨٦يف ليلة .  حتى جاء اليوم املوعود،لرتجمة القول اىل عمل

 وفر ، فسيطروا عىل مرتفعات گردمند وكردكوه،عمليات بطولية عىل جبال حاج عمران
العدو تاركًا املنطقة، بعد أن أذاق أبناء القرى املظلومني الويل بسبب رفضهم التعاون 

 وبتهمة التعاون مع األحزاب املعارضة، كانوا ،مع جيش صدام وأجهزته االستخبارية

                                                                    
ن يف أطلق املجاهدون اسم النقاط عىل املواقع التي استقروا بها داخل االهوار فستقر أبواميا )١٦٢(

 .النقطة الثالثة الواقعة يف تقاطع سبل الكرس بالربمائية
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 وللمداهمة واالعتقال أخرى، فبذلك أعطى تواجد املجاهدين يف يتعرضون للقصف تارة

  .تلك املناطق القوة واملعنوية يف الصمود والبقاء يف قراههم
 تأثر أبوإميان بأنفجار شديد وقع قريبا منه، فسقط ،)١٦٣(يف تلك العمليات وأثناء الصولة
 عرجت ،شموخ من تلك الجبال التي غذته املحبة وال،شهيًدا عىل جبال حاج عمران

 وحسن اولئك ، ملرافقة النبيني والصدقني والشهداء والصالحني،روحه اىل أعىل عليني
  .رفيقا

  :السالم عليكم أيها األخوة املجاهدون ورحمة هللا وبركاته :هللا رحمهمن وصيته 
 حتى ، وتكونوا كاألرسة الواحدة املتحابة فيام بينهم،أرجوا منكم ان توحدوا صفوفكم

 وقفوا بوجه القاعدين واملتخلفني ألنهم يريدون ان ، القدير النرص عىل أيديكميجعل هللا
  .يبعدوكم عن الطريق

 فإنها نور يضيئ ، فأقرأوا سريتهم، واسلكوا درب األمئة،إخويت وأعزيت متسكوا بحبل هللا
  . وأذكروا شهداءكم ألنكم مسؤولون عن دمائهم،لكم طريق ذات الشوكة
 ، ويرعاكم يف مواصلة الجهاد حتى تدمري جيوش الطواغيتأسأل هللا ان يوفقكم

  .واسألكم الدعاء دامئًا ألين محتاج اليه
  . وان يرىض عني وعنكم انه غفور رحيم،اسأل هللا أن يتقبلني قربانًا يف سبيله

أوصيكم اخويت بتقوى هللا واالعتصام بحبله وتوحيد الكلمة : كام ورد يف وصية أخرى له
  . ما يف الدنيا ألنه متاع قليل ولآلخرة خريوال يغلب عليكم

 قاتلوا أمئة الكفر، قاتلوا صداما الكافر ،جاهدوا يف سبيل هللا ويف سبيل املستضعفني
  .املتسلط عىل رقاب الشعب العراقي املظلوم

 الذي فدى نفسه يف سبيل هللا والشعب  الصدر الشهيدالتنسوا دماء الشهداء باألخص
 أويرزقكم ، الطغاة وقاتلوهم حتى يكتب هللا عىل أيديكم النرصثوروا بوجه .العراقي
  .)١٦٤( وأخريًا ارجوا منكم ان تدفنوين يف مدينة مشهد املقدسة،الشهادة

                                                                    
  . ساعة الصفر— هي أول مجاميع تقتحم مواقع العدو يف بداية الهجوم )١٦٣(
 ٦ رقم القرب٤٦ تسلسل ٣٠دفن يف مقربة بهشت إمام رضا يف قطعة  )١٦٤(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٣٨

      -       
  

 فحملوا العقيدة ،شباب جادت بهم أرض الرافدين
 فاتبعوا النهج ،مًال  وجسدوا تعاليمها سلوكا وع،شعاًرا

 ووقفوا بوجه الطاغوت، ، ورفضوا الظلم،الحسيني
 فسالت دماؤهم عىل أرض عيل ،وجادوا بأنفسهم

 ومن بني اولئك الشباب ، لرتوي شجرة االسالم،والحسني
  .شهيدنا مقداد

 ، وسط أرسة مؤمنة،م، يف مدينة بغداد١٩٦٨ولد عام
  .غذته حب النبي وآله األطهار

  
خامس االبتدايئ بسبب شمول أرسته بالقرار الظامل الذي اتخذه صدام املجرم مل يكمل ال

 ودون ، فألقى القبض عليهم،بابعاد آالف األرس العراقية اىل الجمهورية االسالمية االيرانية
 أبعدوا عن ديارهم يف شهر نيسان من عام ،أن يسمح لهم باصطحاب أبسط ما يحتاجوه

  . اإليرانية عن طريق مدينة سومار،م،١٩٨٠
 وتم نقلهم اىل أحد مخيامت الالجئني مبدينة ،أستقبل عبد الرحمن وأرسته يف إيران

 وهو يرى ما تتعرض له بالده ، لكن مقداد مل يكن ليسعى للعيش الهادئ الهنيء،)١٦٥(أزنا
وما يعاين شعبه، فالواجب الرشعي كان يحتم عليه حمل السالح وجهاد أعداء هللا 

  .ثل السامية الذين أذاقوا الشعب األمرينوأعداء القيم وامل
م، وبعد انتهائها نسب اىل ٠١/٠٦/١٩٨٤ لقوات بدر بتاريخ )١٦٦(التحق بالدورة الثامنة

 يف تلك الطبيعة التي مل يرها طول ، لتكون أوىل مشاركاته يف هور الحويزة،الفوج الثاين
م من ظروفها  فعىل الرغ،حياته، لكن ارصاره وعشقه للجهاد جعله يتكيف معها

                                                                    
 . قضاء تابع ملحافظة لرستان االيرانية)١٦٥(
 .اقيوفاء العر  دورة الشهيد أيب )١٦٦(



 ١٣٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 ، كان وجهه يتورم ويحمر لكرثة لسع البعوض، خصوًصا يف فصل الصيف،القاسية

 لكنه كان يالقي اخوته بابتسامته ،ويتصبب عرقًا لشدة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة
  .املعهودة

 التي تعرضت )١٦٧(تنقل من موقع آلخر داخل هور الحويزة ثم استقر يف النقطة الثالثة
 لكن املجاهدين صمدوا ومل تثنهم محاوالت العدو للحد ،رات عدة مراتلقصف الطائ

  .من تقدمهم واندفاعهم للسيطرة عىل مناطق أخرى من األهوار
 —كان أبوعيل الّسباق للمشاركة يف الكامئن التي كانت تستقل الزوارق الصغرية 

عوض وشدة  وتلك مهمة صعبة تتطلب التحمل والصرب لكرثة الب—املشاحيف أو األبالم
  .لسعه كام تتطلب الدقة وقلة الحركة ومراقبة الطرق طوال الوقت

شارك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة واملناطق املحيطة وكان واجب الفوج الثاين 
  .االندفاع للسيطرة واالستقرار يف منطقة النهروان غريب مخفر الرتابة

م للسيطرة عىل ٢٣/٠٧/١٩٨٥شارك يف عمليات القدس التي نفذها املجاهدون ليلة 
 وكان واجب فوجه السيطرة عىل الجانب الرشيف ،النصف الجنويب لبحرية ام النعاج
 يف مقدمة زورقه وسيطر مع اخوته عىل يس يك البيللبحرية، فقد ثبت أبوعيل سالح 

مناطق الخرصة السودة وأم مسحاة وممرات مائية أخرى عىل الجانب الرشقي لبحرية أم 
موا العديد من األسلحة واألعتدة والزوارق، فقد أنجزت املهمة بنجاح ومن النعاج، وغن

  .دون خسائر، وفر العدو الذي فوجئ مبباغتة املجاهدين ورسعة تقدمهم وشجاعتهم
م، شن املجاهدون عمليات واسعة ٢٣/١٠/١٩٨٥يف الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 

نعاج واملناطق واملمرات املائية أسموها عاشوراء للسيطرة عىل جانبي بحرية أم ال
 مع مجاميع الصولة التي يس يك البي وأبىل أبوعيل بالءا حسنا بسالح ،املحيطة بها

  .انقضت عىل مواقع العدو
أصبحت األهوار تحت سيطرة املجاهدين، فحاول العدو عدة مرات التقدم إلستعادة ما 

  . فباءت كل محاوالتهم بالفشل، لكن أبا عيل واخوته كانوا لهم باملرصاد،فقد من مواقع

                                                                    
أطلق املجاهدون اسم النقاط عىل املواقع التي استقروا بها داخل االهوار فاستقر أبوعيل يف  )١٦٧(

 .النقطة الثالثة الواقعة يف تقاطع سبل الكرس بالربمائية
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انسحب الفوج الثاين تاركًا املنطقة اىل فوج انصار الحسني املتشكل بأغلبية من أبناء 

  .العشائر الغيورة كعشرية آلبومحمد والسواعد وعشائر اخرى
دخل دورة إلعادة التنظيم ثم التدريب عىل منطقة جبلية استعداًدا لتنفيذ واجبات 

  .العراقجهادية يف كردستان 
امتاز مقداد بإميانه ومتسكه بتعاليم الدين الحنيف وبطيب قلبه فعنه يقول والده 

 ،كان مؤمًنا هادئا يف البيت ومع املجاهدين كام نقلوا عنه «هللا رحمهالحاج عبد الرحمن 
 ولو كنا مل ،ويكره الغيبة ويتجنب سامعها دامئًا وكان يحب مساعدة الفقراء واملساكني،

 وكان مواظًبا ،كان يوصينا بااللتزام بجمع تعاليم االسالم ونرصة االمامنقصدها، و 
ويقول عنه . وحريًصا جًدا عىل صالة الليل وزيارة الحسني عليه السالم وقراءة القرآن

 ، وميتاز بالصرب والتحمل،كان مؤمًنا شجاًعا عند مقابلة األعداء«)١٦٨( السيد أبوجامل،أيضا
  ..موال العامةوكان حريًصا عىل سالحه واأل 

 ،كلف الفوج الثاين مع أفواج أخرى يف مناطق مختلفة من كردستان، وجاء اليوم املوعود
 وهنا يقول والده ، ليوىف املجاهدون أجورهم بغري حساب،يوم اللقاء بالحق تعاىل

 لكنه رسعان ما سمع إنذار بقرب موعد ،جاءنا بإجازة مدتها خمسة عرش يوًما«
 فقد كان يكره ، وذهب مرسًعا استعداًدا للعروج امللكويت،ة أيام فبقى خمس،العمليات

 ويحب اإللتحاق بأخوته املجاهدين قبل أن تنتهي إجازته، ،البقاء طويًال يف البيت
 وعاش وترعرع يف مدرسة ،فأبوعيل من اولئك الذين بلغوا الحلم يف جبهات الجهاد

 الروح يف سبيل الوصول إىل لقاء وجه  باذًال ،ربانية البد ان يتخرج منها عاشًقا للشهادة
 ،عاش مع املجاهدين مدة طويلة. هللا، فقد كان من الذين انتظروا ومابدلوا تبديال

فأدركوا شوقه الشديد نحو لقاء هللا والرحيل عن هذه الدنيا الفانية، ولن ينسوا ذلك 
  تأثر؟ فسألوه مل هذا الحزن وهذا ال،اليوم الذي شاهدوه فيه متأثرًا حزيًنا

 وبقي ينتظر الشهادة كارها ،فأجاب لقد انتهت عمليات عاشوراء ومل استشهد فيها
  .املوت عىل الفراش

 ومن تلك املواقف صربه العجيب ،مواقف كثرية يف حياته تعجز األلسن عن التحدث بها
                                                                    

أطلق املجاهدون اسم النقاط عىل املواقع التي استقروا بها داخل االهوار فاستقر أبوعيل يف  )١٦٨(
 .قعة يف تقاطع سبل الكرس بالربمائيةالنقطة الثالثة الوا
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 رغم بعده ،عرشة ساعة متواصلة يف الكمني  وبقائه إثنتي،عىل الحر الشديد يف األهوار

 والصعوبات واملشاكل التي تواجه املرء ،قاط املجاهدين وعىل الرغم من صغر سنهعن ن
 بل ، مل يكل ومل ميل،هكذا استمر حاله حتى توجه اىل املناطق الشاملية. يف حياة األهوار

  .واجه كل تلك الظروف بشجاعته الفائقة وصالبته رغم نحافة جسمه
م، لكنه ٠١/٠٩/١٩٨٦ل عىل األعداء يف  يوم صا،كانت هّمته فوق قمم الجبال الشامخة

 فأخذ يردد حتى اللحظات األخرية ، بشظايا مألت بدنه الطاهر،)١٦٩(أصيب أثناء الصولة
املقاطع األخرية من زيارة عاشوراء السالم عىل الحسني وعىل عيل بن الحسني وعىل 

جت  وعر ،حتى خفت صوته الذي طاملا رتل القرآن وقرأ الزيارة.... أصحاب الحسني
 ، لرتى ما العني رأت وال أذن سمعت،روحه من عىل تلك الجبال اىل ربها راضية مرضية

  . وحسن اولئك رفيقا،ولرتافق النبيني والصديقني والشهداء
  .)١٧٠(شيع تشيًعا مهيبًا مع قافلة شهداء حاج عمران ودفن يف مدينة قم املقدسة

  بسم هللا الرحمن الرحيم  :هللا رحمهومن وصيته 
  .حسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا امواتا بل احياء عند ربهم يرزقونوال ت

 منفذا ،انني مضيت عىل بصرية من أمري، عارفا بالذي يجري عيل! والدي العزيز
ومنقاًدا لتوجيهات امام األمة حفظه هللا، وبذلك انني عرفت بأن هذا الطريق هو طريق 

  .جميع األنبياء واألوصياء عليهم السالم
 ، فإنني سلكت الطريق الصحيح،التحزن عيل ان وصلك خرب استشهادي!  العزيزوالدي

 وانني مضيت عىل ما مىض عليه اإلمام الحسني عليه السالم وهو ،وهو طريق الشهادة
  …طريق الشهادة، وارجوا التزام هذا الطريق ونرصة أمام األمة

  …ما أحىل هذا الطريق وما أشقى هذه الدنيا الدنية! والدي
 . عليك أبا عيل يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياسالم    

                                                                    
  . ساعة الصفر— هي أول مجاميع تقتحم مواقع العدو يف بداية الهجوم )١٦٩(
 ٦٣٩ رقم القرب ١٠ تسلسل ١١دفن يف قطعة  )١٧٠(
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        -     
هو من رجال التلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا، من 
رجال عرفوا هللا حق معرفته بعد ان عرفوا أنفسهم، 
تواضعوا لعباده فرفعهم يف أعني الناس، كان مييش 

طأ رأسه يف الطرق العامة دامئًا، سألته يوًما وقد مطأ 
التقينا وهو متجه إىل صالة الجامعة يف حرم السيدة 

 ملاذا الترفع السالم عليهفاطمة بنت اإلمام موىس الكاظم 
  رأسك ياأباعامد؟

: قال بصدق بعدما عرف إين مرص عىل سامع الجواب
  .خوفًا من أن أقع يف الحرام

  
 وأما يف الليل فكان مصداق لقول ،إال انه كان شامخا يف وجه األعداءهكذا كان دامئًا 

  :الشاعر
ّ               ّ        

م يف أرسة علوية يرجع نسبها إىل الدوحة املحمدية، ١٩٦٣ولد يف مدينة الساموة عام 
 والسري عىل نهجهم، فكرب يف أحضان تلك األرسة ودخل تغذى منها حب أجداده األطهار،

  .املدرسة فأكمل االبتدائية واملتوسطة
عاش مع ثلة من الدعاة كان لبعضهم األثر البالغ عىل شخصيته، وملا شن صدام حملته 
عىل املؤمنني، اعتقل العديد من زمالئه وإخوته يف هللا كان منهم أخوه األكرب الذي 

لنظام البعثي، ولكنه استطاع الخالص من أيدي مجرمي صدام وعرب استشهد عىل أيدي ا
م ثم قرر الهجرة إىل الجمهورية اإلسالمية عن طريق ١٩٨٠الحدود الكويتية ليًال عام 

  .م١٩٨١سفارتها يف الكويت وتحقق له ذلك عام 
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 فور وصوله فكان ذلك اليوم منعطف يف حياته إذ )١٧١( الصدر الشهيدالتحق بقوات

 فهاهو بني ثلة مؤمنة نذرت نفسها يف سبيل هللا والوطن، دفاًعا عن ،مهتحقق حل
  .املقدسات والحرمات التي تنتهك يف كل بقعة من أرض الرافدين

  . حتى استشهاده الصدر الشهيدلبس زي الجهاد من أول يوم وطأت قدماه معسكر
انت له أيام وك. شارك يف العديد من العمليات الجهادية يف الجنوب والوسط والشامل

 يف قاطع الوسط، لقنوا فيها أذناب صدام دروًسا، )١٧٢(مشهودة مع فصيل من املؤمنني
وبعد سنني من العمل الجهادي املتواصل . فقد مزقوهم رش ممزق ورشدوهم مذعورين

م وشارك معها يف هور ٠٧/٠٨/١٩٨٥، التحق بقوات بدر بتاريخ  الصدر الشهيدمع قوات
يد من العمليات الجهادية منها عمليات القدس وعاشوراء مع الحويزة واشرتك يف العد

، وكانت )١٧٣(الفوج الثالث يف الجانب الغريب لبحرية أم النعاج، يف مناطق الولد واملچري
تلك املناطق هي األخطر لقربها من املناطق اليابسة ولتعرضها الدائم للقصف املدفعي 

ملضادة اليائسة الستعادة ما فقدته من الذي كانت القوات البعثية متهد به لهجامتها ا
مواقع، وقد صمد أبوعامد وإخوته املجاهدون صموًدا حسينيٍّا، أذاقوا فيه قوات صدام 

  .وعمالئه كأس الهزمية
اشرتك يف عمليات حاج عمران، وبعد ان أبىل فيها بالًءا حسًنا وسيطر مع فوجه عىل 

فسقط شهيًدا مرضًجا بدمه أهدافهم، أصيب بشظايا يف أماكن مختلفة من جسمه 
م، وعرجت روحه إىل بارئها راضية مرضية حيث الروح والريحان ٠١/٠٩/١٩٨٦الطاهر يف

  .وجنات النعيم
  .)١٧٤(شيع مع كوكبة من الشهداء ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة

  :هللا رحمهمن وصيته 
َواْعتَِصُموا ِبَحْبِل ِهللا ﴿: كرميةوصيتي لكم أيها األخوة املؤمنون يف كل مكان هي اآلية ال

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)١٧١(
 . عرف ذلك الفصيل مبجموعة الشيخ أبوسالم الظاملي)١٧٢(
 . بحرية أم النعاج من هور الحويزة ممرات ومناطق شامل)١٧٣(
  .٥٧٤ رقم القرب ٤ تسلسل ١١ دفن يف قطعة )١٧٤(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٤٤
، وأوصيكم أيًضا مبؤازرة العلامء املجاهدين واتباع خطهم، ودماء  )١٧٥(﴾َجِميًعا َوال تََفرَّقُوا

الشهداء وهي النور الذي بعثه هللا لييضء لنا الدرب وسط هذا الظالم ظالم الجاهلية 
 هللا لو جرى عليها أمر أو حدث الحديثة، واعلموا ان هذه الجمهورية اإلسالمية السامح

لها حادث التقوم لنا بعدها قامئة فيجب ان نحميها بأنفسنا من كيد األعداء املحيطني 
  .بها من الداخل والخارج

باب من أبواب الجنة فتحه هللا «: السالم عليهأوصيكم بالجهاد فإنه وكام قال أمري املؤمنني 
.. .رضبة بالسيف أهون عّيل من ميتة عىل فراشأللف «: ، وكام قال أيًضا»لخاصة أوليائه

أما نحن العراقيون الذين حرمنا من كل يشء يف هذه الدنيا، حرمنا من األهل والوطن، 
 ومن مل  الصدر الشهيدولكن كلنا سمع وصية... من األصدقاء والعلامء ومن كل يشء

إلسالمية ، فلنسأل أنفسنا نحن الذين نعيش يف وسط هذه الجمهورية ا)١٧٦(يسمعها
، ماذا قدمنا لعراقنا الذي أوصانا به !املباركة، ماذا قدمنا لشعبنا من علامء وشباب؟

، !هل اطأمنت منا األنفس وذقنا طعم الحرية؟! ، هل طاب لنا املقام؟!؟ الشهيدالصدر
ونسينا الدعاة إىل هللا الذين يقبعون يف سجون صدام ونسينا املؤمنات يف سجون 

  !...الطغاة؟
ناء الصدر، إن دمه أمانة يف أعناقنا ودماء الدعاة أمانة يف أعناقنا أيًضا، وكل عني يا أب

سهرت من عيون مجاهدينا يف الشامل والجنوب أيًضا تنتظر منا شيئا نقدمه لها، فلنكن 
، ذلك الداعية إىل هللا الذي قىض ثالث سنوات يف جبال العراق مل )١٧٧(إميان أيبكلنا كالحاج 
 الراحة ألنه يعلم ان راحته من راحة شعبه، فهنيئًا لك ياأباإميان وعهًدا منا يفكر يوًما يف

  .إليك من األهوار بأننا عىل خطك سائرون ولن نضع السالح حتى النرص أو الشهادة
  .وأرجو من جميع اإلخوة املؤمنني براءة ذمتي

  .هـ١٤٠٦ جامدى األوىل ٢أخوكم أبوعامد امليايل 
  حيٍّاوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث  عليك أباعامد يسالم    

                                                                    
  .١٠٣من اآلية: آل عمران سورة )١٧٥(
عراقي خارج العراق ان يعمل كل ما بوسعه من أجل إزالة عىل كل عىل كل مسلم يف العراق و «)١٧٦(

  .ولو كلفه ذلك حياتهالحبيب  عىل صدر العراق جاثم الكابوس الهذا
 .أحد مجاهدي حزب الدعوة االسالمية، استشهد يف كردستان العراق وهو يؤدي واجبه الجهادي )١٧٧(



 ١٤٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -     
إن أرخص يشء عند العفالقة هو دم اإلنسان 
العراقي وكرامته، وذلك من خالل املامرسات 
البشعة التي مارسوها ضد الشعب من قتل 
وسجن وترشيد فحولوا أرض العراق إىل مقابر 

 وشنوا حروبا خائبة، وزجوا أكرث عدد جامعية
ممكن من أبناء الشعب يف لهواتها، وكانت الحرب 
العراقية اإليرانية هي األطول زمانًا واألكرث إزهاقا 
للنفوس، ومن األشخاص الذين زجّهم النظام 
البعثي فيها ظلاًم وعدوانًا وقًرسا هو الشهيد 

    .الزّوين
تابع إىل محافظة النجف األرشف، وفيها نشأ بجوار م يف قضاء الكوفة ال١٩٥٥ولد عام 

 وترعرع، وكرب، وفتح عينيه عىل الشعائر الحسينية التي كان السالم عليهسفري الحسني 
 وهناك أكمل دراسته االبتدائية، واملتوسطة، واإلعدادية، وتخرج من ،يقيمها والده

  .م١٩٧٩السادس العلمي عام 
  .حتياط يف الجيش العراقيم استدعى إىل الخدمة اال ١٩٨١يف 

م، قامت قوات الجمهورية اإلسالمية بتحرير حوض ١٩٨٣يف بداية الشهر الثامن من عام 
 مهران الحدودي، ودفعت بالجيش العراقي نحو األرايض العراقية، ويف تلك األيام زُجَّ 

ته يف  يف جبهة الحرب الظاملة التي قهرته لقتال دولة اإلسالم فبعيد استقرار وحدالشهيد
منطقة زرباطية الحدودية، فوجئوا مبحارصة قوات الجيش والحرس الثوري اإليراين 

 واستغل تواجده يف ٠٩/٠٨/١٩٨٣لوحدتهم فسارع إىل تسليم نفسه، فأرس بتاريخ 
  .معسكرات األرس يف التبليغ والوعظ ومراجعة الذات وبناء النفس روحيٍّا وعقائديٍّا

 الذين كانوا يتعرضون يوميٍّا إىل القتل — وأبناء شعبه دفعُه إميانه، وغريته عىل دينه
 إىل مطالبة املسؤولني واإللحاح عليهم بالخروج —واإلبادة من قبل جالوزة صدام املجرم 

  .لجهاد العفالقة الكفرة
 ضمن الدورة األوىل للمتطوعني من ١٠/٠٧/١٩٨٦انضم إىل صفوف قوات بدر بتاريخ 

 الرياحي وبعد االنتهاء من الدورة التدريبية نسب إىل معسكرات االرس يف معسكر الحر



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٤٦
  .والذي يعترب النواة األوىل لفرقة حمزة فيام بعد السالم عليهفوج حمزة سيد الشهداء 

 يف أول واجب قام بتنفيذه يف عمليات تحرير قمم گردکوه وگردمند يف هللا رحمهاستشهد 
  . حسًنا بعد أن أبىل بالًءا٠١/٠٩/١٩٨٦حاج عمران بتاريخ 

  .)١٧٨(شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء بقم املقدسة
   :عليه هللا رضوان من وصيته

  .هللا هللا يف الدفاع عن اإلسالم وعن دولة اإلسالم
  …يف الجهاد عزُة املسلمني وتركه يورث الذلة والهوان

عزيزي كنت . سالم وتأرسكان يف صف الكفر وحارب اإل  أيبولدي يارس، التقل أن … 
مكرها ومجربا وال طريق يل إال األرس، ولكن حني وصويل لدولة االسالم بدأت عميل 
الرسايل إىل أن وفقني هللا اآلن وأصبحت يف صفوف املجاهدين أقاتل نفس الجبهة 
الظاملة التي قهرتني لقتال اإلسالم، فألف ألف الحمد هلل، مل يسود وجهي أمام هللا 

  .األمئة األطهارورسوله و 
 ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا عليسالم    

  

                                                                    
 .٨١٢، رقم القرب٨، تسلسل١١ دفن يف قطعة)١٧٨(



 ١٤٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -  ٓ       
 ةمن محاسن الريف العراقي، أن أبناءه ميتازون بفطر 

سلمية، وصفاء نفس، وطيب قلب بعيًدا عن 
تعقيدات الحياة املدنية وتشنجاتها الفكرية 

ثل تلك األجواء الريفية، ولد الشهيد يف م. والسياسية
م يف ناحية الدواية التابعة ملحافظة ذي ١٩٥٠عام 

 وعاش وترعرع يف أحضان أرسة أعطته من طيبها ،قار
  .طيبًا وغذته من والئها لإلسالم والًءا

أكمل دراسته االبتدائية والثانوية إىل أن تخرج من 
دى إعدادية الزراعة آواخر الستينات، ليعمل يف إح

    .الّدوائر التابعة لوزارة الزراعة
م استدعى لخدمة االحتياط يف الجيش العراقي، وزّج يف تلك املحرقة التي ١٩٨١يف عام 

  .أشعل الطاغية صدام فتيلها ضد الجمهورية اإلسالمية تنفيًذا ألوامر أسياده الكفرة
من بدأ عمليات  ةم يف أول ساع٢٧/٠٣/١٩٨٢أرس عىل أيدي القوات اإلسالمية بتاريخ 

  .تحرير منطقة الشوش
عمل يف معسكرات األرس عىل فتح دورات محو األمية، ودورات ثقافية لرفع حالة الجهل 
واألمية التي أرادها العفالقة أن تتفىش بني أبناء القوات املسلحة، بل بني أبناء الشعب 

هاد مع إخوته مل يكتف حسن بهذه األعامل بل كان يتشّوق كثريًا للج. العراقي كلّه
ملقاتلة النظام الصدامي وعصاباته املجرمة، وكان يكرث من املطالبة لدى املسؤولني 

  .للسامح له بذلك
م ضمن الدورة األوىل للمتطوعني من معسكرات ١٠/٠٧/١٩٨٦التحق بقوات بدر بتاريخ 

 نسب االرس التي أقيمت يف معسكر الحر الرياحي وبعد انتهاء الدورة التدريبية املكثفة،
، والذي تحّول فيام بعد إىل فرقة حمزة السالم عليهإىل فوج حمزة سيد الشهداء 

  .سيدالشهداء، بربكِة دماء الشهداء الزاكية
خاض مع إخوته املجاهدين أرشس مواجهة مع أزالم صدام املجرم، عىل قمم حاج 

 يدوية، م، إثر إصابته بشظايا قنبلة٠١/٠٩/١٩٨٦عمران، إىل أن سقط شهيًدا بتاريخ 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٤٨
سقطت بالقرب منه، فرحل إىل ربه، مرضًجا بدم الشهادة، وهو ينادي السالم عليك 

  . يا حسني ياشهيدالسالم عليهياأباعبدهللا الحسني
  .)١٧٩(شيع جثامنه الطاهر، ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة

وا علينا، يا أهيل األعزاء، بعد السالم عليكم، إنكم وإن تعز  :من وصيته عليه الرحمة
  .ولكن الدين اإلسالمي والدفاع عن بيضة اإلسالم أعّز منكم ومن وجودي يف الحياة

 ودولة اإلمام وسلم وآله عليه هللا صّىل إين ذهبت إىل جبهة الحق دفاًعا عن دولة رسول هللا 
  . فحملت روحي عىل راحتي ورست تحت راية الجهادالسالم عليهعيل 

  ستشهد ويوم يبعث حياه يوم ولد ويوم ا عليسالم    
 
 
  

                                                                    
 .٦٣٣، رقم القرب١٠، تسلسل١١ دفن يف قطعة)١٧٩(



 ١٤٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     –     
من األساليب القمعية التي مارسها جالوزة البعث 
العفلقي والتي مل تسمع بها اإلنسانية طوال 
التاريخ هو عدم االكتفاء بأخذ املتهم بل أن بطش 
املجرمني العفالقة كان يشمل جميع أفراد أرسة 

تهم وحتى األقرباء، من الدرجة الرابعة، ذلك امل
تشفيٍّا ألحقادهم عىل أبناء الشعب العراقي، مام 
اضطر الكثري من املهاجرين واملجاهدين تغيري 
أسامئهم وألقابهم وكناهم وهكذا فعل الشهيد 

  .محمد الكناين
  

م م يف محافظة ميسان، وترىب يف أحضان أرسة مؤمنة وملتزمة بتعالي١٩٥٥ولد عام 
انتقلت أرسته إىل بغداد وسكنت . السالم عليهمالبيت الدين الحنيف ومتمسكة بخط آل 

أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية . مدينة الثورة عندما كان يف عمر الطفولة
  .يف محلته

عرف بتّدينه ووعيه اإلسالمي منذ شبابه، وكان يحمل يف صدره حامسة الثأر من 
تم جذوتها ليوم املنازلة يف ساعات الوغى دفاًعا عن القيم التي آمن بها العفالقة، ويك

  .شعبنا وأراد البعثيون سلبها
م أيام كانت الحرب الظاملة ١٩٨١استدعى إىل خدمة االحتياط يف الجيش العراقي عام 

مستعرة ضد الجمهورية اإلسالمية، وبسبب إميانِه بعدم مرشوعية الحرب، قىض أكرث 
ا من الخدمة التي من خاللها كانت تُنفذ مخططات االستكبار وأوامر الطاغية أيامه هاربً 

  .صدام



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٥٠
، بعد )١٨٠(م، قّرر الهجرة عن طريق شامل العراق بصحبة ابن أخته٠١/١٢/١٩٨٤بتاريخ 

أن تعرّفا عىل دليل من أبناء كردستان ّدلهم عىل الطريق، الذي كان يحتاج إىل املزيد 
انت رحلة شاقة وصعبة بسبب وعورة الوديان والتواء الطرق من املعرفة والخربة، فقدك

  .النيسمية، إىل أن وصال أرض الجمهورية اإلسالمية
م ضمن الدورة الثانية عرش واشرتك مع ١٣/٠١/١٩٨٥التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

م اشرتك يف ٢٣/٠٧/١٩٨٥أخوته املجاهدين يف عمليات تحرير منطقة الرتابة وبتاريخ 
لقدس للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج واملمرات املائية املؤديّة عمليات ا

م اشرتك يف عمليات عاشوراء التي تم فيها ٢٣/١٠/١٩٨٥ وبتاريخ ،إليها مع الفوج الثاين
تحرير النصف الشاميل لبحرية أم النعاج واملناطق واملمرات املائية املحيطة بها حيث 

  .لرشقي للبحريةكانت مهمة فوجه الجانب ا
رضب أروع األمثلة يف البطولة والشجاعة يف عمليات تحرير قمم گردکوه وگردمند يف 

 عىل تلك الرىب إثر إصابته ٠١/٠٩/١٩٨٦ بتاريخ هللا رحمه )١٨١(حاج عمران حتى استشهد
بعدة شظايا قذائف مدفعية انترشت يف جسده الرشيف، خامتًا حياته بوسام الشهادة 

  .ا اليهالذي كان تّواقً 
  .)١٨٢(شيع جثامنه تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة

  :من وصيته عليه الرحمة
أويص إخواين وأقاريب واألصدقاء جميًعا باتباع طريق العدل طريق الحسني عليه السالم 

  .املتمثل حاليٍّا يف اإلمام الخميني العظيم
 عث حياه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يب عليسالم    

  

                                                                    
 . أبوعيل الكرباليئ— هوالشهيد محمد عبد الحميد عبد هللا )١٨٠(
ه املجاهد أبوجواد الكرباليئ وقبله يف جبهته وحمد هللا وقرأ  عندما سقط عىل االرض جاءه أخو )١٨١(

 .الفاتحة عىل روحه الطاهرة وعاد اىل موضعه القتايل بصرب وعزمية الرجال الصامدين
 .٥٦٩، رقم القرب٣ ، تسلسل١١ دفن يف قطعة)١٨٢(



 ١٥١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

        -         
إن هذا هو اللقاء األخري بيننا واين راحٌل يف درب 

  .الشهادة، واطلب منكم جميًعا عدم الحزن لذلك
تلك آخر كلامت تفّوه بها عدنان قبل رحيله بساعات 

  .أثناء التجمع يف منطقة التحشد
 ونشأ يف -شارع الكفاح– بغداد م يف١٩٥٣ولد عام 

أحضان أرسة ملتزمة بتعاليم دينها، ومنتهجة والية آل 
  .بيت العصمة والطهارة

أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة يف منطقته، ثم تركها 
    .وتوّجه إىل األعامل الحرة لسّد لقمة العيش

 ويفند آراءهم، ولذلك  وكان كثريا ما يجادلهم،كان محبّا للمؤمنني ومبغضا للبعثيني
 ،كلف من قبل الحركة االسالمية يف العراق بتوزيع املنشورات املناهضة للبعث وصدام

فتعرض بسبب كل ذلك لالعتقال والتعذيب مرتني اولها ستة اشهر وآخرها قبل التهجري، 
حيث قىض مثانية أشهر يف سجون البعث العفلقي، القى خاللها شتى صنوف التعذيب 

  .لجسديالنفيس وا
م، متت مداهمة منزله بطريقة وحشية من قبل العفالقة املجرمني، ٠٧/٠٤/١٩٨٠بتاريخ 

فأرعبوا األطفال والنساء كعادتهم، وشهروا االسلحة الرشاشة يف وجوههم ثم أبعدوهم 
  .عن وطنهم ظلاًم وعدوانا

ت  واشرتك معهم يف عمليا)١٨٣( الصدر الشهيدم التحق بصفوف قوات١٩٨١يف بداية عام 
  .جهادية شامل مدينة البرصة، كام نفذ عدة واجبات قتالية يف قاطع الوسط والشامل

  .امتاز بني إخوته بطيبته وحالوة منطقه وخدمته لهم

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)١٨٣(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٥٢
م ضمن الدورة الثانية عرش ثم نسب ٢٥/٠٢/١٩٨٥انضم إىل صفوف قوات بدر بتاريخ 

  .إىل الفوج الثالث من أفواج املجاهدين
م ونجح مع فوجه يف ٢٣/٠٧/١٩٨٥التي نفذها املجاهدون يف اشرتك يف عمليات القدس 

 ومناطق أخرى ونصب الكامئن خلف قوات )١٨٤(تحقيق االستقرار يف منطقة الهرود
  .العدو والتصدي ألي قوة تحاول التقدم أو االنسحاب

م، شن املجاهدون هجوًما واسًعا عىل املواقع البعثية ومن يتعاون ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
 فسيطروا عىل النصف )١٨٦( وفرسان الهور)١٨٥(وات ما يسمى خلق عربمعها من ق

الشاميل لبحرية أم النعاج واملناطق املحيطة بها وكانت مهمة الفوج الثالث يف شامل 
، وقد أبىل بالءا حسنا يف تلك )١٨٧(غرب البحرية ومناطق املچري والولد وأبوسيانه

  .العمليات التي سميت بعمليات عاشوراء
مد وأخوته املجاهدون يف مواجهة قوات العدو التي بدأت تشن هجامت استمر أبورس 

يائسة الستعادة ما فقدته من مواقع، فقد كانوا لهم باملرصاد، وامتاز ابورسمد بشجاعته 
  .وثباته يف أشد املواقف صعوبة

يف عمليات بطولية نفذها املجاهدون لتحرير قمم گردکوه وگردمند يف حاج عمران 
 حاول العدو يائسا استعادة ما ، وبعد ان سيطروا عىل أهدافهم،م٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

فقد من مواقع وراح يغطي عىل فشله بقصف مكثف، فأصيب أبورسمد بشظايا يف كافة 
  .أنحاء بدنه، فنال وسام الشهادة وعرجت روحه إىل ربها راضية مرضية

  .)١٨٨(قم املقدسةشيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف 
  :من وصيته عليه الرحمة

                                                                    
  .قع يف الجانب الغريب من بحرية أم النعاجإحدى مناطق هور الحويزة وت:  الهرود)١٨٤(
رشذمة من عرب محافظة خوزستان وقفت بوجه الجمهورية اإلسالمية واستخدمها :  خلق عرب)١٨٥(

 .النظام البعثي لرضب أهداف يف املناطق العربية وضد املجاهدين أيًضا
هم صدام لرضب مجاميع مرتزقة من أهايل منطقة األهوار يف العراق استخدم:  فرسان الهور)١٨٦(

 .املجاهدين واألرس املهاجرة من بطش النظام
 .خصاف يب هذه املناطق هي ممرات مائية شامل غرب بحرية أم النعاج قرب املناطق اليابسة أل )١٨٧(
  .٦٤٥ رقم القرب ١١ تسلسل١١دفن يف قطعة  )١٨٨(



 ١٥٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .وصيتي إىل أصدقايئ املقربني هي إين رسُت عىل خط األمام وأنا خادم لالسالم

أوصيك باطفايل خريًا وأن تحريص عىل تربيتهم وأن التحزين عّيل : من وصيته إىل زوجته
  .ألين اخرتت طريق الشهادة وأن تكوين صابرًة محتسبة يف سبيل هللا

 ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا عليسالم    

  
  م١٩٨٥ هور الحويزة —الشهيد أبورسمد الفييل يف أحد مواقع املجاهدين



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٥٤

   ّ  -       
رأيته واضًعا إصبعه عىل الزناد، وجالسا يف موضعه 

م  يف حالة تهيئ تا،القتايل ووجهه صوب منطقة العدو
ملقاتلة العفالقة، فدنوت منه ألسلّم عليه، فإذا بجسده 
قد اخرتقته شظية من جهة الظهر نافذة إىل الخارج من 
جهة الصدر، وكأنه يقول الزلت أقاتل العدو حتى وإن 

  .)١٨٩(خرجت روحي من جسدي
م يف منطقة القصريين التابعة لقضاء ١٩٥٢ولد عام 

 من أتباع الخالص يف محافظة دياىل وسط أرسة مؤمنة
  .السالم عليهمالبيت أهل 

 لكنه تركها ليتطّوع يف ،أكمل االبتدائية ودخل املتوسطة
  .م برتبة عريف مخابر سليك١٩٧٠الجيش العراقي عام 

  

 سنة يف السلك العسكري، وما كان يخطر بباله أن يكون الجيش عرشة قىض اثنتي
يفام مالت نزواته وشهواته العراقي يوما آلًة طيّعة بيد صدام الكافر، يوجهها ك

الصبيانية، لهذا وجد نفسه يف وسط حرب عدوانية شّنها صدام املجرم عىل الجمهورية 
  .اإلسالمية

والذي كان  —تحرك اللواء السابع والعرشين التابع للفرقة األوىل من الجيش العراقي 
نة للخالص إىل الخطوط األمامية لجبهة الحرب، فوجدها فرصة مثي —كريم ينتسب إليه 

  .من تلك املحرقة
م قّرر الهجرة تارًكا جبهة البغي والعدوان، متوجًها صوب أرايض ٠٨/٠٧/١٩٨١بتاريخ 

الجمهورية اإلسالمية ليفتح صفحة جديدة من تاريخ حياته، وهي صفحة الجهاد 

                                                                    
يد الصدر لشه أحد مجاهدي فوج ا— أبوحسن املثنى— هذا ما نقله األخ حامد عبد الحسني )١٨٩(

 .ردكوه وگردمندگسليم عندما شاهده عرص يوم العمليات بعد تحرير قمم  عن الشهيد أيب



 ١٥٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  …واملقاومة حتى التحرير أو الشهادة يف طريق الحرية والكرامة

 يف  الصدر الشهيدة اإلسالمية املتواجدة يف معسكرالتحق بصفوف قوات حزب الدعو 
األيام األوىل من وصوله أرض الهجرة ونفذ الكثري من األعامل الجهادية والعمليات 

  .القتالية
عندما تأسست قوات بدر كان من أوائل املبادرين لاللتحاق بصفوفها فبتاريخ 

 — محمد باقر الصدرد الشهيدورة املرجع —م انضم إىل الدورة األوىل ٠٦/١٢/١٩٨٢
 ثم تنامت بصمود املجاهدين ودماء الشهداء  الصدر الشهيدالتي تشكلت منها رسية

  . وهو الفوج األول من قوات بدر الصدر الشهيدالزكية، فأصبحت فوج
اشرتك يف عمليات جهادية رشق مدينة البرصة، ويف العديد من الدوريات القتالية 

  .والكامئن والواجبات األخرى
م اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة واملناطق واملمرات املائية ١١/٠٣/١٩٨٥ريخ بتا

 يف عمليات القدس  الصدر الشهيدم اشرتك مع فوج٢٣/٠٧/١٩٨٥املحيطة به وبتاريخ 
التي نفذها املجاهدون للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج وكان أبوسليم 

 الزوارق التي صالت عىل مواقع العدو وسيطرت مع مجموعة من املجاهدين يف أحد
عىل أهدافها بزمن قيايس وكان لعامل املباغة الدور املؤثر يف تلك العمليات التي مل 

 أبوحسن — محمد كاظم رايض  الشهيديقدم املجاهدون يف ليلتها إال شهيدا واحدا وهو
  .)١٩٠(الكاظمي

يطرة عىل النصف الشاميل لبحرية بعد ثالثة أشهر نفذ املجاهدون عمليات عاشوراء للس
أم النعاج وكانت عمليات نوعية بوغتت فيها قوات العدو، وكان لوحدة االستخبارات 
الدور الفاعل يف إيجاد أفضل السبل للوصول إىل مواقع العدو والتي تهاوت مع صيحات 
 هللا أكرب التي دوت يف سامء املنطقة، وبعد أقل من ربع ساعة سيطر املجاهدون عىل

  .كل األهداف
عرف برسعة البديهية وبالنكات واللطائف التي التفارق لسانه العذب ومبجالسته ترتفع 

  .هموم الغربة وتزول كدورة الصفو بسبب البعد عن األهل واألحبة

                                                                    
  .٦٦مرت ترجمته يف الجزء االول من املوسوعة صفحة  )١٩٠(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٥٦
 شن املجاهدون عمليات بطولية لتحرير قمم گردكوه وگردمند يف ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

عركة بطولية سيطر املجاهدون عىل أهدافهم، أبىل حاج عمران يف شامل العراق وبعد م
 بالًءا حسًنا، ثم أحكموا مواقعهم واستعدوا  الصدر الشهيدفيها أبوسليم وفوجه فوج

  .لصد أي هجوم مضاد محتمل
صبيحة اليوم التايل، حاول العدو البعثي استعادة ما فقد من مواضع لكنه اصطدم 

قة تاركا أشالء قتاله، ومل يكن أمامه سوى بصالبة وصمود كريم وإخوته ففر من املنط
القصف املدفعي، وإثر ذلك القصف أصيب أبوسليم بشظية لقذيفة مدفع اخرتقت 
جسده الرشيف من جهة الظهر فاستشهد بعد ما أدى واجبه الرسايل تجاه دينه وشعبه 

 مع  محمد باقر الصدر فشيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا الشهيدعامال بفتوى مرجعه
  .)١٩١(كوكبة من شهداء تلك العمليات ودفنوا يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة

 ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا عليسالم    

  

                                                                    
  .٦٠٠ رقم القرب ٦ تسلسل ١١دفن أبوسليم يف قطعة  )١٩١(



 ١٥٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

    -      
أرادهم الطاغية جنوًدا يأمترون بأوامره وينتهون 

... تهبنواهيه، لكنهم قالوا الللطاغوت ونزوا
الللشيطان وجنوده، نعم لإلسالم، هكذا أصبح 
الكثري ممن زجّهم صدام الكافر يف حربه الظاملة 
عىل الجمهورية اإلسالمية، فأصبحوا جنوًدا أوفياء 
لدينهم ووطنهم ودفاًعا عن املحرومني 
واملظلومني، من أبناء شعبهم، ومن مصاديق 

  .هؤالء األوفياء هو الشهيد أبوصادق الصادقي
م يف قرية نهر صالح التابعة لقضاء ١٩٥١لد عام و 

    .املدينة يف محافظة البرصة
  .السالم عليهترعرع يف أحضان أرسة محبة لدينها ولالمئِة األطهار 

أكمل دراستُه االبتدائية واملتوسطة، ثم ترك الدراسة وهو يف مرحلة اإلعدادية لتهيئة 
  .العيش الكريم ألرسته

  .ء النفس وطيب القلبعرف بصفاء الروح ونقا
استدعى لخدمة االحتياط يف الجيش العراقي يف بداية الحرب الظاملة التي أشعلها 

  .الطاغية صدام عىل الجارة إيران
كان يتحني الفرص للخالص من تبعات تلك الحرب التي خطط لها يف الدوائر الغربية من 

يذ فيها، فألقى بأبناء  فكان صدام آلة التنف،أجل رضب مركز املد اإلسالمي الثوري
  .الرافدين يف أتونها بعد أن مّهد لذلك بسجن وإعدام عرشات اآلالف من الشباب املؤمن

م بيد قوات الحرس الثوري التي شنت ٣٠/٠٤/١٩٨٢أرس يف منطقة الطاهري بتاريخ 
  .هجوما متهيديا لتحرير مدينة املحمرة

م وكرثة العبادة والترضع إىل هللا تعاىل متيّز بني أقرانه يف معسكرات األرس باإليثار والكر 
اللّهم اجعل وفايت قتًال يف "و" اللّهم زدين حبا وشوقًا للقائك"وكان يكرث من هذا الدعاء 

  ".سبيلك



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٥٨
سعى سعيا حثيثا لاللتحاق يف صفوف املجاهدين العراقيني من أجل أن يساهم يف 

ت االنضامم إىل قوات بدر تحرير بلده من تلك العصابة الال إنسانية، فأتيحت له فرص
م ضمن الدورة األوىل للمتطوعني من معسكرات االرس، فبدأت ١٠/٠٧/١٩٨٦بتاريخ 

، وتلك الدورة شكلت )١٩٢(تدريبات تلك الدورة يف معسكر الحر الرياحي يف مدينة سنقر
  .السالم عليهفوج حمزة سيد الشهداء 

رير قمم گردکوه وکردمند كانت أوىل مشاركات فوج حمزة سيد الشهداء يف عمليات تح
م، وبعد مواجهة بطولية سيطر املجاهدون ليال عىل ٠١/٠٩/١٩٨٦يف حاج عمران بتاريخ 

أهدافهم ودمرت قوات العدو الذي حاول يائسا يف النهار استعادة ما فقد من مواضع، 
ولكنه تكبد خسائر كبرية ومل يكن أمامه إال قصف املنطقة باملدفعية فسقطت إحدى 

صادق فأصابته شظاياها وقطعت جسده الطاهر إربا إربا،  أيب بالقرب من القذائف
فاستشهد وعرجت روحه الطاهره لرتافق أرواح النبيني والصديقني والشهداء والصالحني 

  .وحسن أولئك رفيقا
 ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم ،شيع مع كوكبة من شهداء تلك العمليات

  .)١٩٣(املقدسة
  :الرحمةمن وصيته عليه 

  .ربّاه، أطلب منك أن ترزقني الشهادة يف سبيلك ألن الشهادة كامًال لإلنسان
، الجبهة مكان فرجه هللا عجلالجبهة مأوى أفئدة املقاتلني ومعسكر اإلمام الحجة : إخويت

  .العارفني
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
  قضاء تابع إىل محافظة كرمانشاه )١٩٢(
  .٥٩٢رب  رقم الق٦ تسلسل ١١ دفن يف قطعة )١٩٣(



 ١٥٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

    -      
شاب نحيف الجسم، صغري السن، كبري العقل، 
قوي اإلميان، ثاقب البصرية، التأخذه يف هللا لومة 
الئم، محبوب بني إخوته وأصدقائه، عبوس يف 
ساحات الوغى، شديٌد عىل من بغى عىل الدين 
واعتدى، غيوٌر عىل إسالمه ووطنِه من كيد العدى؛ 

  .يلتلك هي السجايا التي تجلت يف جل
م يف قضاء بدرة التابع إىل محافظة ١٩٦٨ولد عام 

واسط، وترىب يف أرسة طيبة فتعلم منها الطيبة 
وبساطة العيش فقد كان والده يعمل فالًحا يف 
بساتني بدرة التي متيزت بتمورها ومحصوالتها 

  .الزراعية وفاكهتها كالرّمان والليمون بأنواعه
  

لبعث الكافر مبداهمة منزل أرسة الحاج نورمحمد م، قام جالوزة ا٠٧/٠٤/١٩٨٠بتاريخ 
بطريقة وحشية مل يعهدها تاريخ البرشية إال يف مدرسة عفلق وصدام وصهيون، وتم 

  .إبعادهم عن وطنهم ظلام وعدوانا فوصلوا إىل مدينة مهران اإليرانية
 ومن هناك التحق باملجاميع العاملة ضد )١٩٤(سكنت أرسته يف مخيم الالجئني يف أزنا

  .النظام البعثي الكافر وقام بالعديد من الواجبات الجهادية
  الشهيدضمن الدورة الثالثة يف معسكر٢٧/٠٧/١٩٨٣التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

، وبعد إكامله الدورة بقسميها العسكري والعقائدية نسب إىل الفوج الثاين من الصدر
  . الواجبات الجهاديةأفواج املجاهدين، فنفذ مع إخوته املجاهدين الكثري من

م شارك يف عمليات القدس تلك العمليات الواسعة التي نفذها ٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 
املجاهدون للسيطرة عىل القسم الجنويب لبحرية أم النعاج وكان محور الفوج الثاين 

                                                                    
 . قضاء تابع ملحافظة لرستان)١٩٤(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٦٠
عارف دور فاعل فيها وقد حققت تلك العمليات  يبالجانب الرشقي للبحرية وكان أل 

ايس بفضل االستطالع الدقيق والشجاعة واملهارة العالية التي أبداها أهدافها بزمن قي
  .املجاهدون

م شن املجاهدون عمليات أخرى أسموها عاشوراء سيطروا من ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
خاللها عىل النصف الشاميل لبحرية أم النعاج وكذلك املناطق واملمرات املحيطة بها 

  .مل يجرأ العدو دخول األهوار إال خلسةفأصبح املجاهدون أسياد تلك املنطقة و 
 اإليرانية واشرتك يف الدوريات )١٩٥(ثم شارك بواجب جهادي عىل حدود مدينة بانة

  .القتالية ونصب الكامئن وعمليات االستطالع مع الفوج الثاين
م، شارك يف ملحمة حاج عمران البطولية التي سطر فيها ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

اعة والتضحية وحّرروا مرتفعات گردكوه وگردمند يف حاج املجاهدون أروع صور الشج
عمران، ورضب أبوعارف أروع األمثلة يف اإلقدام والتضحية، من أجل املبادئ ومن أجل 
تحرير العراق من عصابات البعث التي عاثت فيه فسادا وظلام، ويف أثناء الهجوم عىل 

رها فرجعت تلك النفس  استشهد عىل إث،مواقع العدو أصيب بجروح بليغة يف رجله
  .املطمئنة إىل ربها راضية مرضية

  .شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة جهرم جنوب ايران
  :هللا رحمهمن وصيته 

  .كونوا يًدا واحدة ضد الكفر والنفاق
  .السالم عليهسريوا عىل طريق ايب عبدهللا الحسني

إذا استشهدت فال تبكوا عّيل فأن عزاءكم عّيل : ئلتي واقربايئوصيتي إىل كافة أفراد عا
  .فرٌح لعدوِّكم

  .أطلب من أختي أن تحافظ عىل حجابها فإنه شوكة يف عيون األعداء
  حيٍّا عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث سالم    

                                                                    
 . قضاء تابع ملحافظة كردستان)١٩٥(



 ١٦١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      -       
رض الدفاع عن أوطانها أسست الجيوش لغ

وحراستها من االعتداءات والتجاوزات الخارجية 
وليس االعتداء عىل اآلخرين واحتالل أوطانهم 
وسلب أمنهم كام فعل النظام مع الجيش العراقي 
فقد جعله يف حالة إنذار مستمرة من أجل احتالل 
أرايض الدول الجارة، ولكن الرشفاء من أبناء 

 إّال أن يكونوا أحراًرا رافضني القوات املسلحة أبَْوا
أوامر النظام، مرة باملواجهة، وأخرى بالهروب 
واللجوء إىل دول أخرى، ومرة بإيقاع أنفسهم 
أرسى بيد القوات اإلسالمية كام فعل الشهيد ناظم 

    .العابدي

م يف محافظة الديوانية، ألرسة انعكست تربيتها، وطيبها عليه، فكان ١٩٥٥ولد عام 
  .لنبل واملحبة لآلخرينمظهرًا ل

أكمل دراسته االبتدائية، واملتوسطة يف مدينتِه ثم تطوع يف الجيش العراقي باعتباره 
الحصن الحصني للوطن، وعندما أصبح الجيش آلًة بيد صدام يلعب بها ما يشاء، 
متجاوزا كل األعراف الدولية واإلنسانية بشنه حربًا ظاملة ضد الجمهورية اإلسالمية، راح 

  .كر جديٍّا بالخالص من تلك الورطةيف
، عندما قامت قوات الجمهورية اإلسالمية بتحرير منطقة الشوش، ٢٧/٠٣/١٩٨٢بتاريخ 

  .سارع إىل تسليم نفسه ليكون جنديٍّا وفيٍّا لإلسالم فيام بعد
قىض سنوات وأيام تواجده يف معسكرات األرس بالعبادة والرتبية والتعليم وإدارة 

ية، وشحذ الهمم وبث روح التضحية والجهاد يف نفوس إخوانه املؤمنني الجلسات التثقيف
  .يف تلك املعسكرات

بعد مطالبات حثيثة من أجل السامح له بااللتحاق باملجاهدين، تحقق له ذلك، فانضم 
من املتطوعني من  —م ضمن الوجبة األوىل ١٠/٠٧/١٩٨٦إىل قوات بدر بتاريخ 

وبعد انتهاء . دريبية يف معسكر الحر الرياحيالتي دخلت دورة ت —معسكرات األرس
الدورة، نسب إىل فوج حمزة سيد الشهداء ليستعد للجهاد ومواجهة العفالقة املجرمني 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٦٢
  .كيف وأينام اقتضت الرضورة، يف السهول أو الجبال، يف الشامل أو الجنوب

 ،حسنا كانت أوىل مشاركاته يف حاج عمران، وبعدما أبىل بالءا ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 
وسيطر مع إخوته املجاهدين عىل أهدافهم، حاول العدو استعادت ما فقد من مواقع 
لكن أبافارس وإخوته كانوا له باملرصاد فأمطروه بنريان الغضب اإللهي ففر من املعركة، 
تاركا أشالء قتاله وراح يغطي عىل فشله بقصف مدفعي، فسقطت إحدى القذائف 

له وعرجت روحه من تلك الرىب إىل ربها راضية فارس قطعت أوصا أيببالقرب من 
  .مرضية

  .)١٩٦(تم تشييع جثامنه الطاهر، ودفنه يف مقربة الشهداء بقم املقدسة
  :من وصيته عليه الرحمة

  .الحمد هلل الذي منَّ علينا باإلمام الخميني، يف عرص الظلم واالضطهاد
  . واإلميان والتوحيدالحمد هلل الذي أنقذنا من معسكر الكفر، إىل معسكر اإلسالم

  .ولدي فارس أرجو أن التدخر شيئا من قوتك لنرصة اإلسالم
  .السالم عليهزوجتي وبنايت أرجو االقتداء بالسيدة زينب بنت عيل 

اللّهم سامحني وارحمني واعفو عني وارزقني الشهادة يف سبيلك بحق سيد الشهداء 
  .السالم عليه

  يبعث حياه يوم ولد ويوم استشهد ويوم عليسالم    
  

                                                                    
 .٦١٠ رقم القرب٧ تسلسل١١ قطعة  دفن يف)١٩٦(



 ١٦٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

       –     
ذابوا يف هللا تعاىل فنسوا ما دونه وانتهجوا درب 

 ألنهم علموا أنه أقرص الطرق وأرسعها السالم عليهالحسني
للوصول إىل رضا الرّب الغفور، وساروا خلف قيادة اإلمام 

مان ملسريتهم الخميني الرشيدة باعتبارها صامم األ 
التضحوية، اليكلّون وال ميلّون، وعىل هللا يتوكلون، 
والشاب حيدر هو أحد مصاديق هؤالء الحسينيني 

  .الفدائيني
 ةم يف كربالء املقدسة وترىب يف أحضان أرس ١٩٦٧ولد عام 

حسينية غذته روح التضحية، والفداء عىل طريق 
    . السالم عليهالحسني

، فواظب عىل زيارتهام لسالماماعليهالفضل  أيبمام الحسني وأخيه فتح عينيه عىل مرقدي اإل 
  .مستلهام منها ما يرّسخ روح الشجاعة واإليثار من أجل القيم ويف سبيل هللا سبحانه

أمثال هكذا أرس مؤمنة تكون هدفًا لبطش امللحدين، واملنافقني من أتباع عفلق 
صدام باقتحام منزلهم بطريقة وحشية، الصليبي الحاقد عىل اإلسالم وأهله، فقام جالوزة 

بعد أن انترشوا عىل أطراف املنزل، مرعبني النساء واألطفال الليشء إال ألنهم إنتهجوا 
 رافضني أفكار حزب البعث، لذا تم تهجريهم وإخراجهم من السالم عليهخط الحسني 

  .م١٩٨٠وطنهم ظلاًم وعدوانًا يف األشهر األوىل لعام 
م ضمن الدورة الواحدة والعرشين يف ٢٦/٠٦/١٩٨٦در بتاريخ التحق بصفوف قوات ب

  . الصدر الشهيدمعسكر
عرف بني أصدقائه وإخوته املجاهدين، بإخالصه وتدينه، ووعيه اإلسالمي، وثقافته 

  .الجّيدة، رغم أنه مل يكمل االبتدائية
 متض بعد انتهاء الدورة التدريبية انضم إىل الفوج الثالث من أفواج املجاهدين، ومل

م يف أول ٠١/٠٩/١٩٨٦أسابيع عىل وجوده يف الفوج حتى نال وسام الشهادة بتاريخ 
عمليات اشرتك فيها لتحرير قمم گردكوه وگردمند يف حاج عمران بعدما أبىل بالًءا حسًنا 

  . استقرت يف رأسه الرشيف،متأثرًا بشظية قذيفة مدفع



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٦٤
  .انشيع جثامنه الطاهر ودفن يف مقربة الشهداء يف أصفه

  :هللا رحمهمن وصيته 
يا حبيب القلب، يا مصدر اإليثار والتضحية يف سبيل إسالمه ودينِه؛ يا : والدي العزيز

 خطرية قد تكالبت عليه األعداء واالستكبار العاملي من كل ةوالدي إّن اإلسالم مير مبرحل
  .مكان، فيجب علينا الدفاع عن مقدساتنا وحرماتنا

ت باستشهادي فال تحزين ألن حزنك سوف يحزنني، ويحزن إذا سمع: والديت العزيزة
  .قلبي وأسأل هللا تعاىل أن يعطيك ووالدي العزيز الصرب والسلوان

 .فحرشك هللا ياأباكرار مع الشهداء والصديقني، وحسن أولئك رفيًقا

  



 ١٦٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      –      
روفا يف األوساط كان أستاذا جامعيا مع

الطالبية لدى الكثري ممن عايشوه، لقد 
  .كان بحق أستاذا حاذقًا وفاضال

م يف السدير التابعة إىل ١٩٥٥ولد عام 
محافظة الديوانية، نشأ وترعرع يف 
أحضان أرسة ملتزمة، ومحافظة عىل 
تعاليم الرشع الحنيف، رافضة العفالقة 
الذين أعدموا أخيه لنشاطة االسالمي 

  .يالثور 
  
دخل كلية العلوم يف الجامعة املستنرصية ببغداد، وتخرج أستاذا يف علم الفيزياء يف عام 

 وامتاز بعالقات حسنة مع ،م ومارس مهنة التدريس لسنوات بأسلوب جّذاب١٩٧٨
  .االساتذة والطالب

مل يحرتم العفالقة أصحاب الشهادات العلمية ممن كانوا يساهمون يف تقدم املجتمع 
 وزج يف أتون الحرب ،م١٩٨١وازدهاره، فاستدعي إىل الخدمة العسكرية عام ورقيه 

  .الظاملة التي شّنها صدام الكافر عىل الجمهورية اإلسالمية بأمر من أسياده املستكربين
م، أثناء تحرير منطقة الشوش من ٢٧/٠٣/١٩٨٢وقع يف أرس القوات اإلسالمية بتاريخ 

كرات األرس بتشكيل اللجان الثقافية وإقامة دنس البعثيني البغاة، فعمل يف معس
  الدروس العقائدية، والتفسري وتعليم قراءة القرآن الكريم،

 وكان مثاًال رائًعا يف التقوى ،كان مؤمًنا ملتزًما مؤديٍّا لواجباتِه الدينية بكل إميان وإخالص
  .والورع وقدوة حسنة يف السلوك والسرية

رىّب «… تقي الرياحي من لواء حمزة سيد الشهداء وعن ذلك يقول املجاهد باقر محمد 
كان … جيال من الشباب داخل معسكرات األرس كام أسلم شاب مسيحي عىل يديه

… صبورا وقورا صامئا نهاره قامئا ليله حتى أنه كان قد صىل عرش سنني صالة لوالده
ه كنت أسأله متى تتزوج فقال سأخطب حورية واذهب ليعقدها اإلمام الحسني علي

  … قدس رسه الصدر الشهيدالسالم وسأجلس مع



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٦٦
بعد إرصار منه وإلحاح عىل املسؤولني للسامح له بااللتحاق باملجاهدين، تحققت 

م ضمن الدورة األوىل ١٠/٠٧/١٩٨٦أمنيته وانضم إىل صفوف قوات بدر بتاريخ 
  نسب إىل فوج،للمتطوعني من معسكرات االرس يف معسكر الحر الرياحي وبعد إكاملها

  .حمزة سيد الشهداء
م بعد تحرير ٠١/٠٩/١٩٨٦استشهد رحمة هللا يف أول عملية جهادية شارك فيها بتاريخ 

قمم گردكوه وگردمند يف حاج عمران إثر إصابته بعدة شظايا قذائف مدفعية ليختم 
  .حياته مرضجا بدم الشهادة الزايك

 يف مدينة قم شيع مع كوكبة من شهداء تلك العمليات ودفن يف مقربة الشهداء
  .)١٩٧(املقدسة
 ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا عليسالم    

  
       تعاهدوا عىل مواصلة طريق الجهاد حتى النرص أو الشهادة

                                                                    
  .٦١١ رقم القرب ٨ تسلسل ١١ دفن يف قطعة )١٩٧(



 ١٦٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

        -     
م يف قضاء عيل الغريب التابع إىل ١٩٦٠ولد عام 

الحب محافظة ميسان يف أحضان أرسة عاشت 
  .السالم عليهوالوالء لإلسالم وقادته امليامني 

 كان متميزًا يف سلوكه ،أكمل إعدادية الزراعة
وأخالقه بني زمالئه وكانت النفوس تنجذب إليه 

  .لسمو أدبه وحالوة منطقه
م شملهم قرار التهجري الجائر الذي ١٩٨٠يف عام 

نفذه جالوزة البعث الكافر بأبشع صورة ضد أبناء 
  .لعراقيالشعب ا

  
 واشرتك معها يف ،)١٩٨( الصدر الشهيدسارع منذ األيام األوىل إىل االلتحاق بصفوف قوات

  .الكثري من العمليات الجهادية يف مختلف القواطع
م ونسب إىل الفوج ٠٦/٠٧/١٩٨٤بعد تشكيل قوات بدر، التحق بصفوفها بتاريخ 

 كعمليات تحرير ، الهجومية ثم نفذ مع إخوته يف الجهاد العديد من العمليات،الثالث
م وعمليات القدس التي نفذها املجاهدون بتاريخ ١٠/٠٣/١٩٨٤مخفر الرتابة بتاريخ 

  .م للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج٢٣/٠٧/١٩٨٥
أطلق عليها عمليات —م اشرتك مع فوجه يف تنفيذ عمليات واسعة ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
ج واملناطق واملمرات املائية املحيطة بها، وكان واجب  عىل بحريه أم النعا —عاشوراء

الفوج الثالث عىل األهداف الواقعة شامل غرب البحرية وكانت عمليات نوعية بأدائها 
 فسقطت جميع أهداف العدو لكنه حاول ،ورسعة تنفيذها واستخدام عامل املباغة فيها

نوا لهم باملرصاد فباءت كل  لكن أبا عيل وأخوته كا،يائسا الستعادة ما فقد من مواضع

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)١٩٨(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٦٨
  هجامته بالفشل

ً◌ا شامًخا يف مواصلة درب  عاش روح املحبة والتسامح مع إخوانه املجاهدين وظل مرصٍّ
  .التضحيات إىل آخر نفس

 شن املجاهدون هجوما عىل قمم گردكوه وگردمند وعىل الرغم ،م٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 
تطاعوا أن يلحقوا به الهزمية بعد أن من اكتشاف العدو للعمليات اال ان املجاهدين اس

حاول العدو استعادة ما فقد من . تهاوت حصونهم بفضل شجاعة املجاهدين وبسالتهم
مواضع فزج بقواته املنهارة معنويٍّا لكنه فشل وتكبد خسائر فادحة فراح يغطي عىل 
فشله بقصف مدفعي مكثف فأصيب أبوعيل العامري بشظية يف رأسه الرشيف فخر 

 ملتحقا بقوافل الشهداء ، عىل تلك الرىب مطرزا صعيد تلك األرض بدمه الطاهرشهيدا
  .السعداء

تم تشييعه تشييًعا مهيبًا ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة الشوش الواقعة شامل مدينة 
  .األهواز

  :هللا رحمهمن وصيته 
 عراق الحسني —أوصيكم بالجهاد باألموال واألنفس من أجل تحرير العراق … 
 وأخته الفاضلة رسه قدسواعصفوا بعروش الطواغيت واثأروا للشهيد الصدر  — السالم عليه

  .بنت الهدى
إنني بارئ الذمة لجميع األخوة املجاهدين وغري املجاهدين وأرجو منهم جميًعا ان … 

  .يربؤوين الذمة
 .فحرشه هللا مع الشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيًقا

  



 ١٦٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

    -       
م يف العاصمة بغداد، مدينة الكاظمية ١٩٦٨ولد عام 

املقدسة، يف أحضان أرسة محتسبة يف ذات هللا وصابرة 
  .مبا قسم لها الباري تعاىل

 داهمت منزلهم ،عندما كان يف الصف األول املتوسط
عصابات اإلجرام والرذيلة من عنارص نظام صدام 

 ثم ، بحجة انهم ينتمون إىل أصول غري عربيةالعفلقي،
حملوهم يف سيارة مكشوفة وبطريقة يندى لها جبني 

 ثم ألقوا بهم عىل الحدود ليقطعوا مسافات ،اإلنسانية
طويلة ووعرة باتجاه أرايض الجمهورية اإلسالمية عام 

    .م١٩٨٠
يال بصفوف قوات  وبعد استشهاد أخيه التحق أبودان،استقرت األرسة يف مدينة أصفهان

 التي ،رسه قدس  الصدر الشهيدم ضمن الدورة الثانية يف معسكر١٩/٥/١٩٨٣بدر بتاريخ 
 السيد عامر كالشهيد شهدت لهم سوح الجهاد مبواقفهم البطولية ،كانت تضم أبطاًال 

 )٢٠١( كاظم سلامن التميميوالشهيد )٢٠٠( السيد كاظم امليايلوالشهيد )١٩٩(املوسوي
  .وأمثالهم
 واشرتك مع ،ل الدورة التدريبية انضم إىل الفوج الثاين من أفواج املجاهدينبعد إكام

 واشرتك يف واجب جهادي رشق ،أفراد الفوج يف الكثري من العمليات القتالية والنفوذية
 ، قام خالله يف العديد من الدوريات القتالية ونصب الكامئن والفعاليات األخرى،البرصة

م ١١/٠٣/١٩٨٥ مخفر الرتابة يف هور الحويزة بتاريخ كام اشرتك يف عمليات تحرير
م اشرتك يف عمليات القدس التي نفذها املجاهدون لتحرير القسم ٢٣/٠٧/١٩٨٥وبتاريخ 

                                                                    
  .الشهيد أبوعامر املوسوي من بغداد )١٩٩(
  . من مدينة الكوفةالشهيد أبوعلياء امليايل )٢٠٠(
  .الشهيد أبوحيدر التميمي من محافظة البرصة، شط العرب )٢٠١(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٧٠
م يف عمليات عاشوراء مع ٢٣/١٠/١٩٨٥الجنويب لبحرية ام النعاج، كام اشرتك بتاريخ 

رصة السودة، وأم مسحاة إحدى رسايا الفوج الثاين، وسيطروا عىل مناطق أم تاوة، والخ
  .وأبوعذبة ومناطق وممرات مائية أخرى، وكان له دور فاعل يف جميع تلك العمليات

 ومواظبته عىل إلقاء املدائح واألشعار يف املناسبات ،عرف بني أقرانه بخلقه الرفيع
 الدينية، كام عرف بشجاعته فقد كان اليبايل مبخاطر املوت يف مواقع القتال األمامية رغم

  .صغر سنه
 ،م بعد تحرير قمم گردكوه وگردمند يف شامل العراق٠١/٠٩/١٩٨٦استشهد صباح يوم 

 لريحل إىل دار الخلود ،عىل أثر إصابته بشظية قذيفة مدفع استقرت يف رأسه الرشيف
  .عند مليك مقتدر

  .)٢٠٢(تم تشييع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة
  :عليه هللا رضوانأقواله من 

يجب ان النعطي الفرصة للمنافقني بوضع الحواجز والسدود بيننا وبني أخوتنا اإليرانيني 
  .واإلمام الخميني

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
  

                                                                    
  .٥٩٤ رقم القرب ٦ تسلسل ١١دفن يف قطعة  )٢٠٢(



 ١٧١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

       -    
  

م يف أرسة مؤمنة ١٩٥٦م ولد يف مدينة الساموة عا
البيت ربته عىل الصالح ومكارم األخالق وحب آل 

انتقل مع أرسته إىل قضاء الحمزة . السالم عليهم
الرشقي التابع ملحافظة الديوانية وسكنوا يف 

  .السالم عليهمنطقة حي الحسني 
بعد إكامله الصف الثاين املتوسط تطوع يف 

  .الجيش العراقي برتبة نائب ضابط
    

اشرتك يف التظاهرات التي خرجت يف كربالء املقدسة أواخر السبعينات تنديًدا مبامرسات 
حكومة البعث العفلقي اإلجرامية ضد أبناء الشعب العراقي وضد الشعائر اإلسالمية 

  .لت من أيدي أزالم النظام الكافرواستطاع ان يف
لجمهورية اإلسالمية  بخطورة املوقف عندما زُّج يف جبهات القتال ضد ا الشهيدشعر

باعتباره عسكري غيور عىل دينه ووطنه وان هذه الحرب هي حرب ظاملة شنها صدام 
بأمر من أسياده وانطالقًا من نزواته واستهتاره وبغضه عىل القيم اإلسالمية، فقرر الهجرة 

م عن طريق شامل العراق وبعد ان سار خمسة أيام مشًيا عىل ٠١/٠٧/١٩٨٢بتاريخ 
  .م٠٥/٠٧/١٩٨٢ وصل إىل أرض املهجر بتاريخ ،ل أراض وعرةاألقدام خال

 وكانت —)٢٠٣(رحيم دلو أيب  الشهيددورة—م التحق بالدورة الرابعة ٣٠/١/١٩٨٤بتاريخ 
  الشهيددورة مركزة يف تدريباتها العسكرية والثقافية وبعد انهائها نُّسب إىل فوج

يف عمليات تحرير مخفر  واشرتك يف عدة عمليات جهادية يف رشق البرصة و ،الصدر

                                                                    
  ٦٦حسن الكاظمي الذي مرت ترجمته يف الجزء االول من املوسوعة صفحة  هو الشهيد أبو )٢٠٣(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٧٢
  .الرتابة يف هور الحويزة

 انتقل إىل فوج اإلسناد واشرتك  الصدر الشهيدبعد حوايل ستة أشهر من تواجده يف فوج
م للسيطرة ١٩٨٥مع أفراد الفوج يف إسناد عمليات القدس وعاشوراء التي نفذت عام 

  .عىل بحرية أم النعاج ومناطق واسعة من هور الحويزة
ه وأخالقة العالية وبشجاعته وبكرثة املالطفة مع اآلخرين كام كانت عرف بإميان

  .اإلبتسامه عىل شفتيه والنكتة اللطيفة عىل لسانه
م إثر إصابته بعدة شظايا مزقت ٠٣/٠٩/١٩٨٦استشهد يف عمليات حاج عمران بتاريخ 

 جسده الرشيف فسقط عىل تلك الرىب وعرجت روحه اىل بارئها لرتافق أرواح النبيني
  .والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقا

شيع تشيعا مهيبا مع كوكبة من شهداء تلك العمليات ودفن يف مقربة الشهداء مبدينة 
  .)٢٠٤(قم املقدسة
  :هللا رحمهمن وصيته 

  .هنيئًا لكل املجاهدين يف جبهات الحق واملدافعني عن اإلسالم العزيز«
 ولواله ملا ، الترتكوه وحيدا فهو موحد صفوفكم،أوصيكم باإلمام الخميني… إخواين

ولنئ قتلتم يف سبيل هللا أو متم ملغفرة من هللا ﴿عرفنا من االسالم اال الصالة والصوم 
 .﴾ورحمة خري مام يجمعون

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
  

                                                                    
  ٦٥٩ رقم القرب ١٢ تسلسل ١١دفن يف قطعة  ـ )٢٠٤(



 ١٧٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

       -       
إذا كان تاريخ البرشية قد شهد مآيس وجنايات فردية 
أم جامعية من قبل طغاة مجرمني أو حكام ظاملني 
فإنه مل يشهد مثلام شهد العراق يف ظل حكومة 
البعث العفلقي، من حيث تنوع الجرائم والجنايات 
وأساليب االستخفاف بأرواح الناس واالستهانة 

انوا يزهقون النفوس يوميٍّا يف طوامري بدمائهم، فقد ك
مظلمة وثرامات وأحواض تيزاب ومقابر جامعية ويف 
حروب يختلقونها، كان أبرزها الحرب العدوانية التي 
أشعل فتيلها صدام الكافر عىل الجارة إيران، والتي 
حصدت مئات اآلالف من أرواح األبرياء إضافة إىل 

ف من األرسى آالف الجرحى واملعاقني وعرشات اآلال 
  …الذين أجربوا ظلاًم وعدوانًا عىل املشاركة فيها

  

الشهيد عبدالكريم كان من أولئك الذين زجوا يف أتون تلك الحرب قًرسا لكنه استطاع 
  النجاة من جبهة البغي بفضل من هللا تعاىل

ان م يف مدينة الثورة التابعة للعاصمة بغداد يف أحضان أرسة غذته اإلمي١٩٥٨ولد عام 
  .باإلسالم وعلمته االلتزام بالعبادات منذ الصغر

أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة يف محل سكنه وكان يجمع بني الدراسة والعمل الحر 
  .من أجل سد لقمة العيش له وألفراد أرسته

م أي بعد ميض أكرث من سنة عىل ١٧/١٢/١٩٨١استدعي إىل الخدمة االحتياط بتاريخ 
يف موقف حرج النه كان يعي جيًدا ان الجيش صار لعبة بيد تلك الحرب فأصبح 

  .الطاغية انطالقًا من أهوائه الصبيانية وتنفيًذا ملخططات املستكرب
عاش أبوسجاد يف دوامة من التفكري الجدي للخروج من ذلك املأزق إذ زج يف الخطوط 

سالمية قد األمامية يف قاطع البرصة، ومل متض فرتة طويلة إال وجد ان القوات اإل 
  .م٢٢/٠٧/١٩٨٢حارصتهم، فوقع يف األرس بتاريخ 

ُعرف يف معسكرات األرس بالتزامه ومواظبته عىل العبادات وإحياء الشعائر الدينية 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٧٤
  .ومشاركته الفعالة يف اللجان التثقيفية من أجل رفع حالة الجهل واألمية بني األرسى

ل ظلت حافزًا للنضال والكفاح صور الظلم التي عاشها وسمع بها مل متحى من ذهنه ب
ضد املجرمني البعثيني الذين أكرثوا يف األرض الفساد؛ فبعد إلحاح وارصار عىل املسؤولني 

م حيث ١٨/١٢/١٩٨٦للسامح له بااللتحاق باملجاهدين العراقيني، تحقق له ذلك بتاريخ 
كرات انضم اىل الدورة الثانية من دورات املجاهدين الذين وفقوا للخروج من معس

  .األرس
 التابع إىل فرقة السالم عليهوبعد االنتهاء من الدورة التدريبية انضم إىل فوج جعفر الطيار 

  .السالم عليهاإلمام عيل 
  .كان مثال املجاهد املطيع لألوامر وامللتزم يف أداء واجباته الجهادية

بطولية م اشرتك يف أول معركة رشق مدينة البرصة وبعد مواجهة ٢٠/١/١٩٨٧بتاريخ 
هزم فيها العدو الذي راح يغطي عىل هزميته بقصف مدفعي، سقط مرضجا بدم 
الشهادة إثر شظايا قذيفة مدفع استقرت يف مواضع مختلفة من بدنه لريحل إىل ربه 

  .مخضبٍّا بدم الشهادة الزايك
شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيبًا ودفن يف مقربة الشهداء يف مشهد اإلمام الرضا 

  .)٢٠٥(السالم عليه
  :هللا رحمهمن وصيته 

فلنقاتل جميًعا من أجل املحرومني واملظلومني ومن أجل عراقنا ورشفنا ورشف حرائرنا 
اللوايت يرزحن يف سجون العفالقة املجرمني، ومن أجل أخذ الثأر لدماء شهدائنا السيام 

ة أو منوت  املرجع املظلوم السيد محمد باقر الصدر فأما ان نعيش بكرام الشهيددماء
  ..أعزاء

  

                                                                    
  .٤ القرب ، رقم٦٢ تسلسل، ٣٠ دفن يف قطعة )٢٠٥(



 ١٧٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -      
 وفيها نشأ ،م١٩٥٨ولد يف بغداد، منطقة الراشدية عام 

يف أحضان أرسة غذته الرفض واإلنكار لكل مظاهر 
الباطل وأساليب االنحراف التي ظهرت بأبشع صورها 

  .يف أيام حكم العفالقة للعراق
  .واإلعدادية يف منطقتهأكمل االبتدائية واملتوسطة 

انفتحت طاقاته وقابلياته الثقافية يف فرتة شبابه الذي 
 سواء يف املدرسة أم يف ،اتسم بالوعي والنشاط الديني

 مام عرضه لالعتقال والتعذيب يف سجون ،منطقة سكنه
 رضيبة التزامه ومتسكه ،البعث الكافر ملدة ثالث سنوات

    .باإلسالم العزيز
 أراد جالوزة البعث ان يتخلصوا منه يف طاحونة الحرب التي شنها ،هبعد أن أفرج عن

 حيث سيق ،صدام عىل الجمهورية اإلسالمية ظلاًم وعدوانًا ومن خلفه االستكبار العاملي
م يف وقت كان الجيش العراقي يرتاجع أمام رضبات ١٩٨٢ يف ،إىل الخدمة العسكرية

  . أراضيها املحتلةقوات الجمهورية اإلسالمية التي أخذت بتحرير
 تعرف فيها عىل شخص لديه الخربة بالطرق ،مضت أربعة أشهر عىل تواجده يف الجيش

 فقرر الهجرة بعدما ودع أبويه ،املؤدية إىل الجمهورية اإلسالمية عن طريق شامل العراق
  .وداًعا مل يحسبوا أنه الوداع األخري

 أيام قضاها مشًيا عىل عرشة عدم انطلق صوب الجمهورية اإلسالمية وب١٩٨٢/ ١٥/١٠يف 
 وصل إىل أرض الهجرة رغم املخاطر الكامنة ، صاعدا ونازال خالل الجبال والوديان،األقدام

  .يف كامئن الجيش والفرسان
 ويقاتلون نظام ، يحملون السالح،كم كان سعيًدا عندما سمع بوجود مجاهدين عراقيني

ل إنقاذ أهلهم وأعزتهم من قبضة  ويجاهدون يف سبيل هللا من أج،الظلم واإلجرام
 ليلتحق بقوات بدر بتاريخ ، الصدر الشهيد فاتجه صوب معسكر،املجرمني

  .م ضمن الدورة الثانية٢١/٠٤/١٩٨٣
 كلف مع أفراد تلك الدورة بواجب جهادي رشق مدينة ،بعد إكامل الدورة التدريبية



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٧٦
 ويف إحداها ،ات األخرى وشارك يف الدوريات القتالية ونصب الكامئن والفعالي،البرصة

  .جرح إثر إصابته بشظايا قذيفة هاون وقعت بقربه
 وكان أبوأنس يف الفوج ، تشكلت ثالثة أفواج،بعد إزدياد املتطوعني من املجاهدين

الثالث منها، وكان الواجب األول لذلك الفوج عىل أطراف هورالحويزة، ثم االندفاع يف 
ية، حتى االستقرار يف الجانب العراقي، فكان عمق األهوار عرب منطقة الطرب اإليران

  .أنس دور يف جوالت االستطالع عىل الرغم من عدم رؤيته األهوار من قبل يبأل 
 واندفع مع فوجه ،م، اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة الحيوي١١/٠٣/١٩٨٥يف 

  .شامال للسيطرة عىل منطقة البنيات وممر مالة عويد حتى شط الدوب
م، اشرتك يف عمليات القدس التي نفذت للسيطرة عىل النصف الجنويب ٢٣/٠٧/١٩٨٥يف 

 تحسبا ألي امدادات ، وكان واجب فوجه االستقرار يف منطقة الهرود،لبحرية أم النعاج
  . وقد نجحوا يف تلك املهمة، ولقطع الطريق أمام املنسحبني منه،قد تصل إىل العدو

 نفذ املجاهدون عمليات ،م٢٣/١٠/١٩٨٥ يف رأس الساعة الثانية بعد منتصف ليلة
عاشوراء للسيطرة عىل النصف الشاميل لبحرية أم النعاج وكان هدف الفوج الثالث نقاط 

، وبعد سيطرة )٢٠٦(العدو يف أقىص الشامل الغريب للبحرية مرورا باملچري والولد وأبوسيان
 أباأنس وإخوته  حاول العدو استعادة ما فقد من مواقع، لكن،املجاهدين عىل املنطقة

 بعد أن يتكبد خسائر ، وكان العدو يهرب من املنطقة يف كل مرة،كانوا لهم باملرصاد
  .فادحة يف األرواح واملعدات

 شن املجاهدون عمليات تحرير قمم گردكوه وگردمند يف حاج ،م٠١/٠٩/١٩٨٦يف ليلة 
 ،اء وكانت ملحمة سطر فيها أبوأنس وإخوته أروع صور البطولة والفد،عمران

مستلهمني ذلك من عاشوراء الحسني وملحمة الطف، وقد فقد يف تلك العمليات ثلة من 
 وعاهدهم عىل امليض يف طريقهم حتى النرص أو ، واحتسبهم شهداء،أعز إخوة الجهاد

  .الشهادة
مل متض إال أشهر قليلة حتى نفذ املجاهدون عمليات واسعة أخرى رشق البرصة، وبعد 

 وراح يغطي عىل هزميته بقصف مدفعي، ،لعدو من أرض املعركة فر ا،مواجهة بطولية

                                                                    
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٢٠٦(



 ١٧٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 فاستشهد عىل أثرها ،فأصيب أبوأنس بشظايا قذيفة مدفع استقرت يف أعضاء بدنه

 وحسن ، لريحل إىل ربه شهيًدا سعيًدا مع الشهداء والصديقني،م٢٠/٠١/١٩٨٧بتاريخ 
  .أولئك رفيًقا

  .)٢٠٧(اء يف قم املقدسةتم تشييع جثامنه الطاهر ودفن يف مقربة الشهد
  :هللا رحمهمن وصيته 

  والدي العزيز، والديت العزيزة، إخويت األعزاء
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 كان توديعا بكل شعور األمل ،عندما ودعتكم قبل هجريت اىل دولة الحق ودولة اإلسالم
س بسفري أنه كان يح أيبعىل الفراق من جانبي، وقد علمت نفيس عندما ودعني 

علمت ، وقبلت يديها الكرميتني، وكذلك الوالدة الحنونة عندما ودعتها…الطويل
 حيث أحسست أنها آخر نظرة ألعز يش يل يف هذه الدنيا ،إحساسها، وكان ذلك أليام يل

 ولكنكم ، ولكني كنت سعيدا ألين أعلم أنكم موافقون عىل هجريت،بعد هللا واإلسالم
  …قكنتم تخافون عيل من الطري

أمتنى أن تكون يف دولة اإلسالم، وأسمع « كلمتك مل أنسىاها مادمت حيٍّا ،!أمي الحبيبة
وها أنذا يف أتم السعادة حينام حملت البندقية يف جيش املهدي » أخبارك بأنك سعيد

وأعلم أنه عندما أنال الشهادة إن شاء هللا، ستنالون الفخر من هللا ومن … السالم عليه
 ،تخيلوا لو أين مت يف جيش صدام اليزيدي عندما كنت يف الجيش… نياملؤمنني املخلص

  …وبني أنا شهيد يف جيش حسني العرص
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
 .٤٥٣ ، رقم القرب٥، تسلسل ١٤دفن يف قطعة )٢٠٧(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٧٨

      -     
رفعت لواء الجهاد قبل ان يجب عليك، وحملت 

عودك، لكن روحك قد سبقت البندقية قبل ان يشتد 
جسمك، تلك الروح الكبرية التي تصاغر أمامها األبطال، 
وانحنت عندها كل معاين الشموخ؛ لقد بلغت الحلم يف 
ساحات الوغى، لكنك بلغت مبلغ الرجال قبل هذا 
بسنني، مل تكن البندقية تناسب قامتك فحاولوا منعك 

ندقية وصدك عن الجهاد، لكنك أمام أعينهم تناولت الب
 وعلقتها بكتفك فأسكت الجميع، — نص أخمس—

  .رصار عىل سلوك طريق ذات الشوكةورضبت مثًال يف اإل 
  

م وسط أرسة ١٩٧٠ولد يف القطاع السادس والسبعني يف مدينة الثورة ببغداد عام 
  .السالم عليه ربته عىل الطيبة وحبهم السالم عليهمالبيت محافظة من أتباع أهل 

ام البعثي الحاقد بالعيش مع أصدقائه من أبناء تلك املحلة الفقرية التي مل ميهله النظ
البيت عانت األمّرين عىل أيدي عصابات البعث، الليشء سوى التزامها مبنهج أهل 

، فيوم كان عمره أحد عرش عاًما، استيقظت أرسته صباًحا عىل طرقات الباب السالم عليهم
تحوا الباب لينهال عليهم املجرمون بالسباب املتتالية وصيحات أوباش أمن صدام، فف

، ومل يعريوا »شملكم قرار الحزب والثورة بالتسفري إىل إيران! خمينيون«والشتائم وقائلني 
 ،أي إهتامم لكلامت والده املسكني الذي حاول ان يربز لهم الوثائق العراقية الكاملة

البيت كان يحسب ملك  فكل ما يف ،ومنعوا والدته التي حاولت جمع ما يحتاجونه
للحزب وللقائد الرضورة، وياليتهم أعدوهم كاليهود الذين استطاعوا بيع ممتلكاتهم 

  .ومغادرة العراق
  .أرسلوا إىل أحد مراكز التسفري ثم أركبوا مع أرس أخرى، وألقي بهم عىل الحدود اإليرانية

 إىل أحد مخيامت يف تلك الحالة املأساوية وصلوا إيران واستقبلوا هناك، ثم أرسلوا
  .الالجئني، ومنها أختاروا السكن يف مدينة األهواز

م وكانت أوىل مشاركاته مع الفوج الثاين فبعد ٠١/٠٧/١٩٨٥التحق مبجاهدي بدر بتاريخ 
أن استقر يف النقطة الثالثة الواقعة يف تقاطع الكرس مع الربمائية يف هور الحويزة، 



 ١٧٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 يف املاء، )٢٠٨( الرشاعية وسقط أحد الشهداءقصف موقعهم من قبل إحدى طائرات العدو

 فأرسع ،، ورفع اليد األخرى مكربا هللا أكرب الشهيدفنزل أبوجواد ووضع إحدى يديه تحت
 من املاء، ثم حاولوا إبعاده لئال يتأثر أبو جواد  الشهيداملجاهدون وساعدوه إلخراج

أنني أخاف، وكأنه توقعتم «لصغر سنه ولعدم رؤيته شهيدا قبل ذلك لكنه أخذ يصيح 
؛ فعل كل ذلك يف وقت الزالت طائرات العدو يف »كّال كّال … قد جيء يب مجربا اىل هنا

  .سامء املنطقة
 يف معظم العمليات الجهادية التي نفذت يف هور  الصدر الشهيداشرتك مع فوج

الحويزة، ففي عمليات عاشوراء الرابعة وبعد ان متت السيطرة عىل جميع األهداف، 
 ضمن مجموعة الغواصني التي نفذت الرضبة األوىل ضد أكرب )٢٠٩(أخوه أبويوسفكان 

نقاط العدو املواجهة للفوج، فاستشهد وعندما سمع كاظم الخرب حمد هللا ونزلت 
  .قطرات من دموعه عىل وجنتيه

 دروسا يف الصرب والصمود السالم عليهعبدهللا الحسني  أيبلقد تعلم أبوجواد من مدرسة 
رف لالنكسار والهون معنى، فهي تعتقد ان كل ما تقدمه من قرابني لإلسالم الذي اليع
  .فهو قليل
 وشارك يف العمليات البطولية التي نفذها الفوج عىل فوج اإلمام موىس الكاظمانتقل إىل 

 وبعد ان أبىل ،مشارف مدينة البرصة، وكان يتنقل من موضع إىل آخر، يقاتل البعثيني
ى جسده عىل ثرى وطنه وعرجت روحه إىل أعىل عليني مع بالًء حسًنا أصيب فهو 

  .النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقا
بقي جسده يف أرض املعركة ليحرش يوم القيامة شاهًدا عىل جرائم البعثيني، ومل يعرث 

  .عليه لحني كتابة هذه األسطر
  وم تبعث حيٍّا عليك أبا جواد يوم ولدت ويوم استشهدت ويسالم    

 .يوسف وعىل جميع شهداء اإلسالم أيبوسالم عىل أخيك 
  

                                                                    
  . أبو موىس اليزدي—طوف شوهاين گهو الشهيد مهدي  )٢٠٨(
  .٥٩  ترجمته صفحةتجد الذي —عيل محسن عبدالحسن—املخابرالشهيد أبويوسف هو أخوه  )٢٠٩(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٨٠

   -     
ولد يف قضاء الصويرة يف محافظة واسط عام 

م وترىب يف وسط أرسة مؤمنة باإلسالم ديًنا ١٩٥٦
  .وبخط أهل بيت العصمة والطهارة منهًجا

عدادية يف منطقة أكمل االبتدائية واملتوسطة واإل 
سكنه ثم سيق إىل الخدمة اإللزامية يف الجيش 

  .العراقي أواسط السبعينات من القرن املايض
مل متض إال فرتة قصرية عىل ترسيحه حتى شن 
املجرم صدام حربًا ظاملة عىل الجمهورية اإلسالمية 

م، فاستدعي إىل خدمة ٢٢/٠٩/١٩٨٠بتاريخ 
    .االحتياط

العراقي الذي كان يأمل منه الشعب معارك من أجل تحرير قىض سنوات يف الجيش 
القدس الأن تخوض معارك بغي وعدوان عىل اآلخرين؛ لذلك قرر ترك الجيش والهجرة 

 من أجل تحرير العراق من عصابة البعث، فقطع ،إىل جبهة الجهاد عن طريق الشامل
إىل ان وصل إىل  متحمال املصاعب واملشاق ،م١٩٨٤الوديان والجبال يف بداية عام 

  .الجمهورية اإلسالمية، فاستقبل ثم نقل إىل مخيم الالجئني يف مدينة كرج غريب طهران
 التي عرشة م ضمن الدورة الحادية١٥/١٠/١٩٨٤التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

  .اجتازها بكل شوق لاللتحاق يف سوح الجهاد
خوانه املجاهدين يف عمليات  فاشرتك مع إ )٢١٠(السالم عليهنّسب إىل فوج اإلمام الكاظم 

جهادية عىل حدود قضاء عيل الغريب شامل محافظة ميسان، ثم اشرتك مع فوجه يف 
 وكان واجبه عىل الجانب الغريب لبحرية أم ،م٢٣/١٠/١٩٨٥عمليات عاشوراء بتاريع 

كان الهدف من تلك العمليات السيطرة عىل النصف الشاميل للبحرية وعىل . النعاج

                                                                    
 .وهو الفوج الرابع من أفواج املجاهدين )٢١٠(



 ١٨١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
مرات املائية املحيطة بها، وكانت عمليات متميزة سيطر فيها املجاهدون املناطق وامل

حسن دور  يبعىل أهدافهم بزمن قيايس، وغنموا جميع زوارق وأسلحة العدو، وكان أل 
  .فاعل فيها مع فوجه الذي شارك للمرة األوىل يف عمليات داخل األهوار

ب فيها املجاهدون أروع م اشرتك يف ملحمة حاج عمران التي رض ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 
حسن دور مشهود  يباألمثلة يف البطولة والفداء فحرروا قمم گردكوه وگردمند، وكان أل 

  .فيها
 باإلرصار عىل مواصلة درب التضحيات والبسالة واإلقدام يف إنجاز املهام هللا رحمهعرف 

  .القتالية بكل إخالص وشجاعة
ىل مشارف مدينة البرصة، ونال وسام م اشرتك يف عمليات بطولية ع٢١/١/١٩٨٧بتاريخ 
  . راحًال إىل بارئه ليلتحق بركب الشهداء األبرار،الشهادة

أوصيكم بالصدق والورع والخوف من هللا تعاىل وكرثة البكاء …  :عليه هللا رضوانمن وصيته 
  .من خشيته وصالة الليل وتالوة القرآن

  .اء الذات مبا أراد هللا لناأويص إخويت بالجهاد األكرب للوصول إىل الكامل وبن… 
  حيٍّا عليك أبا حسن يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث سالم    
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   -     
 محافظة ميسان، كانت والدته —يف قضاء الكحالء 

م، ينتمي إىل أرسة بسيطة ومتواضعة ١٩٥٨عام
  .غذته الطيبة والفطرة السليمة

 يستطع االستمرار بالدراسة وملأكمل االبتدائية، 
  .، فتطوع يف الجيش املعيشيةهظروفبسبب 

وعى عباس مبكرًا حيثية النظام وإتجاهاته 
العدوانية ضد اإلسالم وأهله، وأدرك حقيقة 

 بعدما كان ،املؤسسة العسكرية التي انتمى إليها
 واملدافع عن حقوق أبناء ،يتوقع أنها الدرع الحصني

 نظرته تلك من خالل موقف  وتأكدت،شعبه وأمته
  .قبور من انتصار الثورة يف ايرانالنظام العفلقي امل

  

 عندما ،حدث ما كان متوقًعا من نظام الجرمية العفلقي، وصدقت مشاعره ورؤيته
ارتكب جرميته النكراء باعدام الفيلسوف واملرجع الكبري محمد باقر الصدر قدس رسه 

  .وزج باآلالف من الشباب يف أتونهاثم شنَّ حربه الظاملة عىل إيران، 
 وهو يرى البعثيني يسعون يف األرض ،تلك االحداث تركت جرًحا عميًقا يف قلب عباس

 فأىب أن يحمل السالح ويحارب الجمهورية األسالمية ، ويهلكون الحرث والنسل،،فساًدا
، يف  فتحققت له فرصة الهجرة اليها عن طريق كردستان،الفتية ويعتدي عىل أراضيها

  . بعدما اوشك ان يقع يف حقل االلغام أو يقع يف أيدي أزالم صدام،م١٦/١٠/١٩٨٠
كانت أمنيته االلتحاق بالفصائل الجهادية العاملة ضد النظام البعثي، لهذا سارع 

 منها تواجده يف ، وعمل معها يف مواقع مختلفة، الصدر الشهيدباالنضامم إىل قوات
 واستمر حتى التحاقه بإخوانه املجاهدين يف ، العراقمقرها مبنطقة حياة يف كردستان

  .م٢٤/١٢/١٩٨٤قوات بدر بتاريخ 
كلف أبوخرض مع الفوج الثالث الذي نسب إليه للمشاركة يف واجب يف هور الحويزة، 

 كان له دور يف إيجاد قواعد من قصب ليستقر ،وألنه مل يكن بعيدا عن بيئة األهوار
 لتكون قواعد ،طع الفلني يربط بعضها بالبعض اآلخر وقواعد من ق،عليها املجاهدون
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عامئة كمقرات مثالية للمجاهدين، كام شارك يف نصب الكامئن والدوريات القتالية 

  .وعمليات فتح ممرات مائية داخل القصب لتسهيل تردد املجاهدين
 شارك يف عمليات تحرير منطقة الرتابة، واندفع مع فوجه شامال ،م١١/٠٣/١٩٨٥بتاريخ 

  .للسيطرة عىل منطقة البنيات ومالة عويد وحتى شط الدوب، وتأمني الحامية لها
م، اشرتك يف عمليات القدس التي نفذت للسيطرة عىل النصف الجنويب ٢٣/٠٧/١٩٨٥يف 

 تحسبا ألي امدادات ، وكان واجب فوجه االستقرار يف منطقة الهرود،لبحرية أم النعاج
  . وقد نجحوا يف تلك املهمة،مام املنسحبني منه ولقطع الطريق أ ،قد تصل إىل العدو

 نفذ املجاهدون عمليات ،م٢٣/١٠/١٩٨٥يف رأس الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 
 وكان هدف الفوج الثالث ، للسيطرة عىل النصف الشاميل لبحرية أم النعاج،عاشوراء

، وبعد )٢١١(بوسيان مرورا باملچري والولد وأ ، يف أقىص الشامل الغريب للبحرية،نقاط العدو
 حاول العدو استعادة ما فقد من مواقع، لكن أباخرض ،سيطرة املجاهدين عىل املنطقة

 بعد أن يتكبد ، وكان العدو يهرب من املنطقة يف كل مرة،وإخوته كانوا لهم باملرصاد
  .خسائر فادحة يف األرواح واملعدات

تم انتخاب أباخرض  ،لشجاعته وفدائه وثباته وحسن ترصفه يف اللحظات الحساسة
 فوفق يف مضامر عمله ذلك، فقد امتاز بدقة املعلومات ،للعمل يف مجموعة االستطالع

 ألنه كان يقرتب كثريا من مواقع العدو ،التي كان يجمعها خالل جوالته االستطالعية
 واملهاجم ، فقد كان هو الدليل الخوته املجاهدين،ويسمع حتى أحاديثهم الخاصة

ه الصفحات البيضاء يف عمليات القدس وعاشوراء كام يصفها املجاهد  وسجلت ل،األول
كلف يف أحد األيام مبهمة استطالعية يف منطقة الهور يف بحرية أم «أبوحيدرالعلوي 

 حتى وصل اىل ،النعاج، فذهب اىل تلك املهمة الصعبة، واقرتب من مواضع العدو
 أسالك شائكة، واقرتب مسافة األسالك الشائكة، فلبس بدلة الغواصني واجتاز أربعة

 ويف تلك األثناء أىت أربعة ضباط من العدو يفتشون ،قريبة جدا من مواضع العدو
 فأخذ أبوخرض وضع االنبطاح، وجاد اإلختفاء، وعندما ذهب الضباط اىل ،مواضع قواتهم

  …منطقة أخرى، انسحب اىل مكان انطالقه

                                                                    
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٢١١(
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ناطق املحيطة بها، ومل يستطع العدو أن سيطر املجاهدون عىل بحرية أم النعاج وكافة امل

خصاب خارج الهور، أما  أيبيجد له موطئا فيها، ومل يكن أمامه اال االنسحاب اىل منطقة 
 انسحبت ،فباستثاء فوج أنصار الحسني، وإحدى رسايا الفوج الثالث — بقية املجاهدين

ينة بهبهان متهيدا كافة األفواج من املنطقة لغرض التدريب يف منطقة جبلية أطراف مد
  .لتنفيذ واجبات جهادية يف كردستان العراق

خرض بأقل من سابقتها، فقد أبىل بالًءا  أيب ومل يكن دور ،وتأيت عمليات حاج عمران
 حيث كان هو الدليل لقيادة اخوته ، يف عمليات االستطالع التي سبقت العمليات،حسنا

 شاكرة هللا عىل توفيقه ، مكللة بالنرص حتى عادت قوافل املجاهدين،اىل مواضع البعثيني
 شن املجاهدون هجوما واسعا لتحرير قمم گردمند ،م٠١/٠٩/١٩٨٦وإحسانه، ففي ليلة 

وكردكوه يف حاج عمران، رشق السليامنية، وكانت ملحمة سطر فيها أبوخرض وإخوته 
د  مستلهمني ذلك من عاشوراء الحسني وملحمة الطف، وق،أروع صور البطولة والفداء

 وعاهدهم عىل ، واحتسبهم شهداء،فقد يف تلك العمليات ثلة من أعز إخوة الجهاد
  امليض يف طريقهم حتى النرص أو الشهادة،

ُعرف بني إخوانه بقلبه الكبري الحاين ونفسه الكرمية التي تتحىل بكل ما هو فاضل من 
 ،لشتاء الباردة فقد كان يطوي الساعات الطويلة من ليايل ا،األخالق والسجايا الحميدة

 حبٍّا بإخوته ورغبة يف عدم إيقاظهم، ويقوم ،بعد انتهاء واجب حراسته الخاصة به
 ،بواجب الحراسة بدًال عنهم، ومل يكن يرتدد من أن يكون أول املبادرين اىل كل عمل

 وقرب خطوط ، أو واجباً قتالياً يف االرض الحرام،سواًء كان تهيئة الطعام للمجاهدين
  .القوات البعثيةالتامس مع 

 حيث ،خرض حضوره الفعال يف عمليات عىل مشارف البرصة يب كان أل ،م٢١/٠١/١٩٨٧يف 
 ،سطّر هو واخوته املجاهدون أروع الصور يف الحامسة والفداء والتضحية ونكران الذات

 والفوز بجوار الحسني عليه ، والفوز باحدى الحسينني،يدفعهم اىل ذلك نيل رىض هللا
 حتى سقط مرضًجا بدمه الزيك عىل تراب ،ابه، فقد كان دوما يف املقدمةالسالم وأصح
  . وخلّف رحيله لوعًة وحرسًة يف قلوب اخوته، خامتًا حياة الهجرة والجهاد،بلده املعّذب

  .)٢١٢(شيع ودفن يف مدينة قم املقدسة

                                                                    
 .٤٨١، رقم القرب ٨، تسلسل ١٤ دفن يف قطعة )٢١٢(
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   -     
هكذا تغري . نةتفكري ساعة خري من عبادة سبعني س

ساعة تفكري صاحبها وتحوله من ضالل إىل هدى، من 
جهل إىل علم، من ظالم إىل نور، وهكذا تكون املواقف 
والقرارات مؤثرة تحول صاحبها من الجنة إىل النار كام 
هو موقف الحر بن يزيد الرياحي حني خري نفسه بني 
الجنة والنار فاختار الجنة واللحوق باإلمام الحسني 

 وإن كانت نتيجة ذلك القرار القتل وتقطيع السالم يهعل
هكذا فعلت لحظة التفكري بالسحرة، تركوا . األوصال

للطاغوت خيار أسلوب القتل وإن قطع أيديهم 
فَاقِْض َما أَنَْت ﴿ ،.وأرجلهم وصلبهم عىل جذوع النخل

نَْيا َا تَْقِيض َهِذِه الَْحيَاَة الدُّ     ).٧٢من اآلية: طـه (﴾قَاض إمِنَّ

دعاء، االلتحاق باملجاهدين وخوض غامر الحرب بعد ان حولته  أيبوهكذا كان قرار 
  .لحظة التفكري من الصابئية إىل رحاب اإلسالم

م وسط أرسة تدين بالصابئية، انتقل مع أرسته للسكن ١٩٦٢ولد يف مدينة النارصية عام 
، وهناك أكمل الدراسة ٦٠٦يف مدينة بغداد حي القادسية، مقابل جامع أم الطبول، حي 

  .م١٩٧٩املتوسطة يف متوسطة الفداء عام 
زج يف الحرب الخارسة التي أشعل فتيلها النظام البعثي املجرم بتشجيع من أسياده 
ودعم من بعض مشايخ الخليج الذين مل يكن يروق لهم بل خافوا عىل كراسيهم من 

هامم واحًدا من مئات اآلالف ، فكان السالم عليهمالبيت نظام إسالمي يتّبع نهج أهل 
م وكان رافًضا لها فهو من ٢٠/٠٥/١٩٨١الذين ألقي بهم يف لهوات تلك الحرب بتاريخ 

قوم مساملني اليحبون التجاوز عىل اآلخرين فلهذا كان يتحني الفرص للخالص، حتى 
م أثناء هجوم الحرس الثوري يف الجمهورية اإلسالمية ٣٠/٠٤/١٩٨٢أتيحت له فرصة يف 

 منطقة الطاهري يف قاطع املحمرة مع آالف من أفراد الجيش الذي أرسعوا لتسليم عىل
  .أنفسهم

نقل إىل معسكر بندر أنزيل يف شامل إيران ثم نقل إىل معسكر كهريزك يف العاصمة 
طهران، فكانت معسكرات األرس فرصته لالطالع عىل تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف 
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، فقد كانت املعسكرات مدارس تعليمية وتربوية تحوي مالسال  عليهمالبيت ومدرسة أهل 

برامج مختلفة ومناهج متعددة من تعليم القراءة والكتابة لغري املتعلمني إىل تعليم 
  .اللغة العربية والفقه واألصول ومحارضات الفقه والسرية

فني حضور هامم للمحارضات الدينية رغم كونه صابئيا، لفت انتباه أحد املؤمنني واملثق
الذي كان ينحدر من أرسة علامئية معروفة فبذل ذلك املؤمن قصارى جهده فبني له 
حقيقة الدين وترك له فرصة التفكري مليٍّا، فقارن هامم ما تعلم مع ما كان يدين به 
فاتخذ قرار اعتناق الدين اإلسالمي، وقرر أخذه من ينبوعه الصايف ومدرسته األصيلة من 

  .مالسال  عليهمالبيت أهل 
شاءت األيام ان يبتعد عن أستاذه بعد ان «: يقول أحد أصدقائه السيد خالد املوسوي

دعاء إال ان يقرتب مني، فكنت أملح  أيب، فام كان من السالم عليهمالبيت بنّي له علوم أهل 
عليه سيامء اإلميان وااللتزام وكان يكرث من املطالعة للكتب اإلسالمية ويحرض دروس 

 رسه قدس لإلمام الراحل — تحرير الوسيلة — آنذاك من الرسالة العملية الفقه املختارة
حتى أتقن ما يحتاجه من الفقه وبعض علوم القرآن الكريم وكان يكرث من الصالة 

إنها قضاء ملا يف الذمة، فقلت : والصيام، وعندما سألته عن كرثة الصالة والصيام أجابني
فلم يجبني واستمر عىل . اء عليك من صوم وصالةإن اإلسالم يجبُّ ما قبله، فال قض: له

  .هذا املنوال ومل يرتك صالة الليل وتالوة القرآن الكريم
لقد قذف هللا يف قلبه نوًرا فهو مييش به بني الناس وقد كان أرًضا خصبة ملا ميتلك من 

كان ميتاز بهدوء الطبع «: أخالق نبيلة وحسن سرية، وهنا يقول السيد خالد املوسوي
عارشة الطيبني من أخوانه العراقيني، حسن السرية والسمعة، طيب النفس، وكأنه وم

يحمل الكرم العريب األصيل، يبتعد عن كل من يراه غري صالح للمعارشة والصداقة، يختار 
  .من األصدقاء ما ميكن ان يكتسب منه خلًقا إضافة إىل خلقه

ًما اليرتك صالة الليل بعد اعتناقه كان ملتز «: أما املجاهد أبوحسن السالمي فقد قال عنه
الدين اإلسالمي وقد جاء بجميع ما فاته من صالة عىل الرغم من عدم وجوب قضائها 

  .عليه
كان لهامم خصائص خاصة، فهو ميتاز «: أما املجاهد أبوهامم البغدادي فقد قال عنه
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 عىل العمل، وكان باألخالق النبيلة العالية والتفاين بالعمل اإلسالمي والجدية واملثابرة

، وكان مواظبًا عىل صالة الليل وحضور صالة الجامعة )٢١٣(ميتاز بحبه إلخوانه التوابني
  .... ومحاربة نفسه

 وما زاده اتباعه ألهل البيت إال مزيًدا يف األخالق والسلوك ،نعم لقد كان هامم خلوقًا
البنان، لقد تأثر الحسن، فقد ارتشف من سريتهم الكثري الكثري، حتى أصبح يشار له ب

 وكان مثله األعىل وقدوته، لهذا اتخذ قرار السالم عليهكثريًا بشخصية اإلمام الحسني 
االلتحاق باملجاهدين العراقيني ليحظى برشف مشاركتهم مقارعة الظلم والظاملني؛ الذين 

  .عاثوا يف أرض الرافدين الفساد وجعلوا أعزة أهلها أذلة
ملسؤولني يف الجمهورية اإلسالمية من أجل السامح له بعد اإلرصار واإللحاح عىل ا

بااللتحاق باملجاهدين، تحققت أمنيته التي انتظرها طويًال فالتحق بأول دورة من 
م والتي شكلت فوج حمزة ١٠/٠٧/١٩٨٦دورات املتطوعني من معسكرات األرس بتاريخ 

  .سيد الشهداء فيام بعد
 يطبق التامرين والفعاليات العسكرية بكل رشع يف التدريبات العسكرية وكان أبودعاء

إخالص وجدية وكان يحسب األيام والساعات النتهاء الدورة بغية االشرتاك بعمليات 
  .جهادية ضد الطغمة البعثية

وكان له ذلك فقد اشرتك مع فوجه يف أول واجب جهادي يكلف به يف كردستان العراق 
م وكان ٠١/٠٩/١٩٨٦جاهدون بتاريخ يف عمليات حاج عمران البطولية التي نفذها امل

  .دعاء دور بطويل فيها يبأل 
اشرتك يف العلميات الجهادية التي خاضها املجاهدون عىل مشارف مدينة البرصة وكان 
أبودعاء من السباقني يف الهجوم عىل مواقع العدو، ويف ذلك يقول املجاهد أبوعيل 

كان أبودعاء البغدادي عاشًقا «: — فوج مقاومة الدروع—البرصي من فوج ذو الفقار 
 أبومحمد  الشهيدللشهادة ويطلبها كثريًا يف دعائه من هللا عز وجل، رأيته يتحدث مع

                                                                    
 املؤمنون من األرسى الذين وقفوا ضد البعثيني داخل املعسڪرات والتحق اآلالف منهم )٢١٣(

 بصفوف املجاهدين
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 فسألته عن السبب ، ويطلب منه االنتقال والعمل معه يف الهندسة العسكرية)٢١٤(الكناين

 يل ان املجاهد أين ما يكون فهو يؤدي واجبه وتكليفه، فكان يقول: يف ذلك وقلت له
وقد » إين أحب دامئًا أن أكون يف أقرب نقطة من العدو لعل الشهادة تكون قريبة مني«

  .نالها بصدق نيته
 يتقدم أخوته املجاهدين عىل الرغم من كثافة نريان ٧جي اآلريبلقد حمل سالح القاذفة 

املعركة، وعندما جرح آمر رسيته بادر هو ليؤدي واجبه لتنظيم تلك الرسية فتقدموا 
أخويت اآلن هو «ان يزيدهم همة وعزمية وثباتًا وطأمنينة وكان يخاطب املجاهدين وك

هذا هو اليوم الذي كنا نتمناه فجاهدوا أيها األخوة عن دينكم ليك نالقي ... دوركم
  ....  وهم راضون عناالسالم عليه واألمئة األطهار وسلم وآله عليه هللا صّىل رسول هللا 

 كان أبودعاء يتقدم الجموع ويقاتل وكأنه بني يدي سيده ،نيبتلك العزمية وبذلك اليق
 ، وكم كان ملهوفًا لزيارة قربه الرشيف، الذي شغف به حبٍّاالسالم عليهاإلمام الحسني 

 فسقط مرضًجا ، بعد أن أصيب بنريان الحقد، لصدق نيته،ولكن هللا ختم له بالشهادة
 ربها راضية مرضية ويلتحق بركب م لتعرج روحه إىل٢١/٠١/١٩٨٧بدمه الطاهر بتاريخ 

 وحقق هللا بذلك أمنيته التي تفنن يف طلبها ان ،الشهداء مع الحسني وأصحابه األبرار
  .يكون قتله عىل يد أشقى عصابة وأرذل قوم وأبغضهم عند هللا

  .م فشيع ودفن يف مقربة البقيع يف مدينة قم املقدسة١٩٩٤عرث عىل رفاته سنة 
  :هللا رحمهمن وصيته 

بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عىل منجي البرشية من الظلامت إىل النور 
، السالم عىل صاحب العرص والزمان روحي له الفداء وسلم وآله عليه هللا صّىل سيدنا محمد 
 والسالم عىل نائبه بالحق اإلمام الخميني حفظه هللا، الذي لفت السالم عليهاإلمام املهدي 

مل إليه وأيقظهم من الغفلة التي كانوا يسبحون فيها، السالم عىل األرواح أنظار العا
 السعيد محمد باقر  الشهيدالطيبة لشهداء اإلسالم وخاصة شهيد عرصنا الحارض السيد

  .رسه قدسالصدر 

                                                                    
 الشهيد قاسم يوسف بوشال من أهايل مدينة بغداد وكان يومئذ يعمل يف هو:  أبومحمد الكناين)٢١٤(

 الهندسة العسكرية
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إلهي ها أنا عبدك الضعيف املذنب أكلمك، أفيض إليك همومي فساعدين حتى أتغلب 

ناجيك بكل شوق ولهفة لعلك متن عّيل بالسعادة األبدية عىل هوى نفيس، إين جئتك أ 
وتحرشين مع أوليائك الصالحني، وإين رأيت هذا الطريق املستقيم هو طريق الحق 

  .فسلكته، ريب فاغفر يل خطيئتي وتوفني مسلاًم وألحقني بالصالحني
إلهي أحب أن ألقاك وأنا عطشان، أحب ان يكون قتيل عىل يد أشقى إنسان يف هذا 

  .الزمان، أحب أن أقطع إربًا إربًا يف سبيلك، لرفع كلمة الإله إال هللا عالًيا يف ربوع العامل
أخويت يف الدين، أوصيكم بتقوى هللا ولزوم طاعته والسري عىل خط شهيد عرصنا السيد 

، وتذوبوا يف اإلمام الخميني كام ذاب هو يف اإلسالم، رسه قدسمحمد باقر الصدر 
 وخاصة صالة الليل ألنها تزيل الهموم، واجعلوا قلوبكم مملوءة بحب وأوصيكم بالصالة

 دامئًا ألنه رمز الشهادة والوفاء ليك السالم عليههللا وال تحبوا سواه، واذكروا اإلمام الحسني 
تسلكوا هذا الطريق، وأفرغوا قلوبكم من حب الدنيا ومالذاتها ألنها فانية واآلخرة هي 

  .دار املقر األبدي
 األعزاء، والدي، والديت، وإخواين وأخوايت، إين سلكت هذا الطريق املستقيم وهو أهيل

اإلسالم وهو طريق الحق ألين فكرت كثريًا فلم أر طريًقا أفضل منه وأكتب إليكم اليوم 
وقلبي مطمنئ باإلميان وأن لكم حًقا عّيل ليك ألقي عليكم هذه الحجة بأن تسلكوا هذا 

جوا من العذاب األليم يوم القيامة حيث قال هللا سبحانه الطريق املستقيم ليك تن
ينَ ﴿: وتعاىل آل  (﴾َوَمْن يَبْتَغِ َغرْيَ اإلِْسالِم ِديًنا فَلَْن يُْقبََل ِمْنُه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة ِمَن الَْخاِرسِ
  ).٨٥:عمران

ن فإذا سلكتم هذا الطريق وقبلتم مني هذه النصيحة فإين ولدكم إن شاء هللا أكون م
الشفعاء يوم الحساب، وأجركم عىل هللا ألنه غفور رحيم، وإن مل تقبلوا مني هذه 
الكلامت فإين بريء منكم وإين اليوم ابن اإلسالم ونذرت نفيس قربانًا هلل يف سبيل الدين 
اإلسالمي الحنيف، أرجو منكم جميًعا أن تعذروين عن كل يشء صدر مني لتربأ ذمتي 

  .أمام هللا
  . العبد الضعيف هامم ثامر خرضالفقري إىل هللا

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
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   ّ      -     
جئت إليك يا ولدي عرب صحاري الحب العطىش 
إىل مطر الوصال، جئت إليك يا ياسني عرب ممرات 

م والخنادق، جئت املوت واألسالك الشائكة واأللغا
مهروًال من لهف اللقاء أعرب حدود املستحيل قدًما 
بعد قدم، حتى متزق جسدي فوق تراب البرصة، 
 ،واختلط دمي مع جذور النخيل املذبوحة

وتشظى قلبي املغموس يف بحر حبك فوق 
األعشاب الخرضاء النامية عىل جداول شط العرب 

  .ول إىل وردة حمراء دامئة الحياةفتح
  

زلت أتذكر ضحكتك الحبيبة املرتقرقة مثل املوجات املتناغية عىل شفاه شط العرب، ما
ومازال صوتك يداعب سمعي عندما كنت ترى البالبل التي كانت تعيش قبل سنوات 

جئت إليك مرة أخرى بعد ... الخصيب، قبل أن تأيت خفافيش الدم السوداء أيبيف نخيل 
سدي متزق وعربت روحي تطوف حولك تقبل سبع سنوات، أريد الوصول إليك ولكن ج

  .وجنتيك وتالمس شعر رأسك
  ...ال تحزن يا ياسني

ال تحزن لقتيل أبًدا، فلقد بدأت الحياة يف اللحظة التي قتلت فيها بيد الذئاب العاوية 
قتل عىل تراب البرصة مقابل بيتنا املتواضع، فأنا مازلت  أيببني النخيل، وال تقل أبًدا أن 

 هذا النهر الذي يعانق أبا الخصيب ومينح الحياة لكل ما يحيط به ومير عليه، حيٍّا مثل
مازلت حيٍّا يدوي صويت عرب بوابات الزمن األحمر الواعد بعرص الخالص املرشق املبرش 

  .)٢١٥(بيوم الظلم فيه وال جور

                                                                    
  هـ، ١٤٠٨ربيع األول ١٧عىل لسان الشهيد مقتبسة من جريدة الشهادة،  )٢١٥(
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  .م١٩٥٣عبد الرحمن من مواليد محافظة ميسان، قضاء الكحالء عام 

  .امتازت بالطيبة والسرية الحسنة فرتىب عىل تلك السجايانشأ وسط أرسة فقرية 
أكمل الدراسة املتوسطة ثم دخل الثانوية وبعد إكامل الرابع العام ترك الدراسة، وتطوع 

م ظنٍّا منه أن الجيش سيكون مدافًعا عن حقوق شعبه ١٩٧١يف السلك العسكري عام 
  .ة، لواء عرشينوأمته، وأصبح نائب ضابط آمر دبابة يف الفرقة الخامس

كان يؤدي واجبه الرسايل بتوعية الجنود وضباط الصف ملا يدور حولهم، يساعده يف 
وكانت ذروة ذلك النشاط حينام . ذلك مجموعة من ضباط الصف والجنود يف وحدته

استلم صدام التكريتي الحكم يف العراق وقام بحملة شعواء عىل املؤمنني فزج اآلالف 
 أعدادا كبرية منهم متهيًدا لشن الحرب عىل الثورة الفتية يف منهم يف السجون وأعدم

  .إيران بإيعاز من الدوائر االستكبارية وبتشجيع ودعم من الدول العميلة يف املنطقة
م شن صدام املقبور حربه عىل الجمهورية اإلسالمية، وزج بعرشات ٢٢/٠٩/١٩٨٠بتاريخ 

  :املحك، فصاروا بني خياريناآلالف يف أتونها، فأصبح أبوياسني وإخوته عىل 
إما أن يطيعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وذلك يتطلب منهم االعتداء عىل 
أرايض وأعراض وأموال اآلخرين وسفك دمائهم بغري حق، وجزاء ذلك جهنم وبأس 

  …املصري
وإما أن يتخذوا قراًرا حاساًم قد يكلفهم املال والبنون وفقد الوطن، ففي قاموس حزب 
البعث من يرتك الجيش أو ميتنع عن املشاركة يف الحرب، تصادر أمواله وتسبى وتسجن 

  .وقد تعدم أرسته ويباح دمه، ولكن يف ذلك رىض هللا ورسوله واملؤمنني ومن له ذرة عقل
ملاذا فعل أبوياسني ذلك، وعرض أرسته إىل تلك املأساة؟ ما "قد يسأل ياسني وغريه 
  ."الداعي وما املربر لذلك؟

إىل كل أبناء الشهداء واملجاهدين، أرضب مثًال قد يقرب لهم الصورة، ويحل لهم إشكاًال 
  .خالجهم طيلة تلك الفرتة الحرجة التي عاشوها ويكون جوابًا لذلك

كان الحر بن يزيد الرياحي يف معسكر يزيد بن معاوية، يردد مع نفسه أنه يف معسكر 
د إىل أهله منتًرصا ومحمًال بالغنائم والهدايا، الباطل ولكن ما هي إال سويعات حتى يعو 

إذن كان هو بني خيارين ! ولكن عىل حساب من يكون ذلك؟ عىل حساب دينه وآخرته
إين أخري نفيس بني الجنة والنار، فوهللا «بني الحق والباطل، فرتتعد فرائصه فيقول 

  .الأختار عىل الجنة شيئًا
  .حرار عىل مر العصورفأصبحت مقولته أنشودة األجيال ومثل األ 
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لعل ذلك مثًال بسيطًا إىل ياسني وأمثاله ممن فقدوا اآلباء وتعرضوا إىل السجن والحرمان، 
وكفاهم بذلك فخرًا أن آباءهم وقفوا بوجه مجرم ما عرف التاريخ املعارص إلجرامه 

  .)٢١٦(وقسوته مثيًال 
بدالكريم  وع)٢١٧(نعم هاهو عبدالرحمن وأخوته فالح حسني العيل وجامل خامس

 يتخذون موقفهم الحاسم يف زمن قلت فيه مواقف الرجال )٢١٩( وعامر ياسني)٢١٨(بشارة
ورجال املواقف، يتخذونه غري مبالني بالنتائج املادية التي قد ترتتب عليه؛ فقد اجتمعوا 
عىل ترك ذلك الجيش الذي أصبح ألعوبة بيد صدام وحزبه، وااللتحاق باملجاهدين 

م عرب قاطع البرصة متخطني حقول ١٨/٠٧/١٩٨٢ا اتفقوا عليه ليلة العراقيني، ونفذوا م
  .األلغام وكل مخاطر الطريق

وصلوا بسالم إىل قوات الجمهورية اإلسالمية وأرادوا االلتحاق باملجاهدين لكنهم تأخروا 
  .٩٨ألسباب فصلناها يف الجزء األول من املوسوعة صفحة

 ٣٠/١٠/١٩٨٣ بتاريخ —رحيم دلو أيب الشهيد دورة —التحق بالدورة الرابعة لقوات بدر 
 جنوب رشق  الصدر الشهيدوالتي بدأت بشقيها العسكري والعقائدي يف معسكر

األهواز، وتحقق الحلم الذي طاملا راوده بحمل السالح بوجه البعثيني البغاة، مع أخوته 
د حتى املجاهدين العراقيني الذين تركوا األهل والوطن واجتمعت كلمتهم عىل الجها

  .النرص أو الشهادة
انتهت تدريبات الدورة الرابعة التي كانت تضم نخبة من املجاهدين رفدت القوات 

  .بكادر أخذ عىل عهدته مسؤولية العديد من الوحدات فيام بعد
ياسني دور فاعل فيها  يبكلفت الدورة بأول واجب عىل أطراف مدينة البرصة وكان أل 

  .لشجاعته وخربته العسكرية
م، دخلت قوات بدر إىل هور الحويزة من أجل بسط سيطرتها عليه، ١٩٨٤بداية عام يف 

                                                                    
  . ٢٤٩ و٩٧صفحة  مرت ترجمتهام يف الجزء األول من موسوعة الشهداء )٢١٦(
رج العراق ان يعمل كل ما بوسعه من أجل إزالة عراقي خاعىل كل عىل كل مسلم يف العراق و  «)٢١٧(

  . الشهيد الصدر قدس رسه»ولو كلفه ذلك حياتهالحبيب  عىل صدر العراق جاثم الكابوس الهذا
  .هو املجاهد أبونجم الكعبي من أهايل النارصية )٢١٨(
  . الكاظمية—أبويارس الكاظمي من أهايل بغدادهو الشهيد  )٢١٩(



 ١٩٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
وتأمني طرق االرتباط باملجاهدين يف داخل العراق وتسهيل عبور األرس املهاجرة والفارّة 
من ظلم النظام وقساوة أجهزته القمعية، واملامرسات الالإنسانية التي كانوا يتعرضون 

  .لها
 ثم إمرة أحد رساياه، واشرتك معه  الصدر الشهيدة أحد فصائل فوجاستلم أبوياسني إمر 

يف كل الواجبات والعمليات الجهادية التي نفذها، منها عملية السيطرة عىل مخفر 
الرتابة وعمليات القدس وعاشوراء والتي نفذها املجاهدون للسيطرة عىل بحرية أم 

ان أبوياسني مرضب مثل يف صربه فك. النعاج واملناطق واملمرات املائية املحيطة بها
  .وتحمله وهدوئه وشجاعته

لقد أحب املجاهدين وأحبوه ملا وجدوا فيه من األخالق والنفس الكرمية لهذا أصبح 
 ففي هور الحويزة كان يستيقظ صباًحا يعد ،قدوة يقتدون بها ويكنون لها كل االحرتام

  .الفطور ملقر رسيته، وكان يتفقدهم ويسعى يف حل مشاكلهم
 وضع زوجته وأبنائه يف سجن البرصة، حزن )٢٢٠(عندما رشح له الطفل فراس مصطفى

كثريًا ولكنه احتسب ذلك يف سبيل هللا، ودعا لياسني وأمه وأخواته واملظلومني بالخالص 
من ظلم صدام وحزبه اللعني، لكن مل يثنه ذلك عن االستمرار يف خطه الجهادي بل زاده 

  .لجهاد حتى النرص أو الشهادةإرصاًرا عىل مواصلة طريق ا
شارك أبوياسني يف عمليات جهادية يف قاطعي الوسط والشامل وكان آمرًا إلحدى رسايا 

، وكان أهمها عمليات حاج عمران التي اقتحم فيها أبوياسني  الصدر الشهيدفوج
ورسيته مواقع العدو وتهاوت حصونه يف ملحمة قل نظريها، وفيها فقد أبوياسني أعز 

حيدر الكرار  وأيب — رفيقه يف الهجرة—الجهاد أمثال فالح حسني العيل أخوة 
 وعرشات الشهداء اآلخرين، فعاهد تلك الدماء الطاهرة التي )٢٢١(مصطفى النقيب وأيب

سالت عىل مرتفعات گردمند ان يستمر يف الطريق داعيًا الباري عز وجل أن يرزقه 
  .الشهادة يف سبيله

                                                                    
البعثية فقد سجن وملا يتجاوز العرش سنني مع أمه وأخوته واخوانه أحد الذين طالتهم اليد  )٢٢٠(

بسبب فرار أخيه األكرب ثم أبعدوا عن وطنهم، وفراس شاهد من عرشات الشواهد عىل ظلم 
  .البعثيني وطغيانهم

 .يف الجزء االول من املوسوعة١٤٩ و١٠٣مرت ترجمتهام عىل التواي عىل صفحتي  )٢٢١(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٩٤
ياسني عىل مشارف مدينة البرصة، ويف الجانب اآلخر  أيباة كانت املحطة األخرية يف حي

لشط العرب، نظر إىل بساتني النخيل يف الجانب اآلخر، فطارت به الذكريات إىل هناك 
الخصيب إىل أم ياسني وأبنائها، إىل ذلك البيت املتواضع الذي تحيطه النخيل من  أيبإىل 

 وأمه وإخوانه قد أفرج عنهم كل جوانبه، فدمعت عيناه، ومتنى أن يكون ياسني
ليحتضنهم ويشمهم ويقبل أياد تلك املرأة التي كانت تكدح ليل نهار لسد رمق أبنائها؛ 

، فانتبه وكأنه كان يف عامل آخر، مل »ما بك ياأباياسني؟«قاطعه أحد املجاهدين سائال 
  .يسمع هدير املدافع وأصوات البنادق وأزيز الرصاص

م أبوياسني برسيته يصول عىل األعداء ويلقنهم دروًسا يف  تقد،م٢١/٠١/١٩٨٧بتاريخ 
كان «: )٢٢٢(البطولة والشجاعة؛ وعن تلك اللحظات يقول الحاج أبومحمد الطيب

أبوياسني يوزع قواته وهو منهمك يف توجيههم، ويشري لهم بيده فأصابته قذيفة مدفع، 
  .لكن يده ظلت ممدودة حتى سقط إىل األرض شهيًدا

اسني شهيًدا مدافًعا عن املظلومني من أبناء شعبه، وانطوت باستشهاده هكذا ذهب أبوي
صفحة من صفحات الجهاد املرشقة، ولكنها ستبقى خالدة يستلهم منها الثوار 

  .واملجاهدون دروس الهجرة والجهاد والشهادة
  .م فشيع ودفن يف مدينة األهواز١٩٩٦بقي جسده مفقوًدا حتى عرث عىل رفاته يف عام 

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
  

                                                                    
  .ات يف فرقة بدر استشهد بعد سقوط النظاممسؤول وحدة االستخبار  )٢٢٢(



 ١٩٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

       -      
  

من مواليد ذي قار، ناحية الفهود، أبرصت عيناه 
م وسط أرسة مؤمنة يرجع نسبها ١٩٥٠النور عام 

إىل الدوحة املحمدية، اقتفت يف سلوكها وسريتها 
 فكانت مثًال ،سلوك وسرية أجدادها الطاهرين

يحتذى به، وكانت تلك األرسة موضع احرتام 
وتقدير العشائر يف املنطقة ملا ملسوه من سلوك 

يف تلك األجواء كرب السيد . سرية حسنة وكراماتو 
  . فنشأ عىل اإلميان والتقوى،نور واشتد عوده

    
ثم قبل يف كلية اآلداب، قسم أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف الفهود 

 فعني مدرًسا يف ثانوية ناحية ،م١٩٧٦ -١٩٧٥الجغرافيا فتخرج منها للعام الدرايس 
ستمر يف مهنته مؤديٍّا واجبه الرسايل يف توعية طالبه، مستغال شواغر بعض  وا،الفهود

  .املواد الدراسية
لقد كانت ناحية الفهود أرًضا طيبة أخرجت جيًال مؤمًنا أخذ عىل عاتقه تغيري الواقع 

 أبوالهيل  الشهيدهموكان من أبرز ، الذي سعى حزب البعث لفرضه عىل املجتمع
  . وعرشات الشهداء—)٢٢٤( إخوة السيد نور—مد ووارد وفرج والشهداء مح)٢٢٣(الجابري

                                                                    
  .١ج:  مرت ترجمته يف كتاب محطات عىل طريق التغيري)٢٢٣(
م ، وأطلق ١٩٨٢عام  أما السيد محمد فاعتقل بتهمة االنتامء إىل حزب الدعوة اإلسالمية …)٢٢٤(

ف بعد االفراج عنه ، قام بإيجاد خط جهادي يربط النجو م ، ١٩٨٦رساحه يف العفو العام سنة 
وسجن ، مبنطقة الگريعات يف بغداد ، فتم اعتقاله يف النجف مع مجموعة كبرية من املجاهدين 

يف معتقل أبوغريب ، وبعد سنة من التعذيب الوحيش حكم عليه باإلعدام، وسلمت جثته اىل 
  .ذويه

 
 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٩٦
 ،م٢٢/٠٩/١٩٨٠بعد ان شن صدام املجرم حربه عىل الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 

 وألنه كان عارفًا ،م١/١٠/١٩٨٠استدعي السيد نور إىل تلك املحرقة الخارسة بتاريخ 
تاريخ  ففي ،بأهدافها ومن يقف وراءها، كان يتحني الفرص للخالص منها

م، اتخذ قراره الحاسم برتك ذلك الجيش متحمال كل النتائج التي كانت ٢٥/٠٩/١٩٨١
  .سترتتب عىل ذلك القرار

بقي السيد نور متخفيٍّا، فكانت ردة فعل أجهزة صدام القمعية اعتقال زوجته وأطفاله، 
  .فهكذا كان ديدن حزب البعث تجاه كل من مل يشارك يف الحرب

 ثم اتخذ قراره بالهجرة إىل الجمهورية ، املجاهدين يف األهوارالتجأ السيد نور إىل
 هـ، سالًكا طريق األهوار مع صديقه ورفيق دربه١٤٠٤ محرم ١٥اإلسالمية بتاريخ 

 وشاركا يف )٢٢٦( الصدر الشهيد، وفور وصولهام التحقا بقوات)٢٢٥( عيل عوض حسنالشهيد
ب العراق معها، وكانا واجبات جهادية متعددة يف مناطق مختلفة يف شامل وجنو 

  .اليفرتقان حتى أنه حينام كنا نرى أحدهام، نتذكر اآلخر
 وكان أول ، الصدر الشهيدم، ونسبا إىل فوج٠١/٠١/١٩٨٥التحقا بقوات بدر بتاريخ 
  .واجب لهام يف هور الحويزة

 اشرتك السيد أبوهاجر يف عمليات القدس لتحرير الشطر الجنويب ،م٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 

                                                                                                                                                                            
 

 وأطلق م بتهمة االنتامء إىل حزب الدعوة اإلسالمية ،١٩٨٢اعتقل أيًضا يف عام ف واردالسيد أما … 
بعد االفراج عنه ، قام بتنفيذ عدة عمليات جهادية يف  و .م١٩٨٦رساحه يف العفو العام سنة 

، لكن األجهزة األمنية ، متكنوا من مطاردته أحد املجرمني يف القوة الجويةالنارصية ، منها إغتيال 
  .ومحارصته يف أحد بيوت منطقة الزيتون يف النارصية فاستشهد أثناء املواجهة

أما السيد فرج فكان بيته مأوى املجاهدين واملطاردين من قبل األجهزة القمعية، وكان من … 
أوائل مؤسيس مقرات املجاهدين يف األهوار ، فاعتقل عدة مرات يف أمن النارصية ، وشارك يف 

عد بم ، وبعد سيطرة النظام مرة أخرى عىل األهوار، اعتقل و ١٩٩١االنتفاضة الشعبانية عام 
  .عرث عىل رفاته يف املقابر الجامعية، نظام سقوط ال

  .١٤٠ص:  هو الشهيد أبوعواد الحسناوي، مرت ترجمته يف الجزء األول)٢٢٥(
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)٢٢٦(



 ١٩٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
رية أم النعاج يف هور الحويزة وكانت تلك أول عملية واسعة ينفذها مجاهدو من بح

سعيد دور فاعل مع  يب وكان أل ،بدر، تم فيها السيطرة عىل كافة األهداف بزمن قيايس
  .مجموعته التي سيطرت عىل هدفها وغنمت جميع معدات العدو هناك

ت للسيطرة عىل النصف م اشرتك يف عمليات عاشوراء التي نفذ٢٣/١٠/١٩٨٥وبتاريخ 
الشاميل لبحرية أم النعاج، وكانت عمليات نوعية من حيث الدقة يف االستطالع ورسعة 
العمل واملباغة حيث استطاع املجاهدون فيها وبزمن قيايس السيطرة عىل مناطق أم 
مسحاة وابوعذبه وبرگة السواعد عىل الجانب الرشقي ومناطق الولد واملچري 

  .جانب الغريبعىل ال)٢٢٧(وأبوسيان
 اشرتك يف معركة حاج عمران التي نفذها املجاهدون وفيها فقد ،م٠١/٠٩/١٩٨٦وبتاريخ 

  .أخاه ورفيق دربه وعضده األمين أباعواد الحسناوي وعرشات الشهداء اآلخرين
 فتعانقنا وتعاىل بكاءنا لفقد أولئك األبطال ، التقينا يف املقر املتقدم،بعد انتهاء املعركة

   .وا بأرواحهم الطاهرة يف سبيل هللا ويف سبيل إزالة الظلم عن أرض الرافدينالذين ضح
كان السيد أبوهاجر يتصف بطيبة القلب وبالهدوء والرزانة، وبكرثة الدعاء والعبادة، 
كام عرف بعالقاته الحسنة وأخالقه الرفيعة مع املجاهدين وبقية الناس، كام امتاز 

  .شدائدبالشجاعة الفائقة والصرب عند ال
كانت املحطة األخرية يف حياة السيد أبوهاجر هي عمليات رشقي البرصة التي أبىل فيها 
بالًء حسًنا حيث أصيب بجراحات فأسعف من قبل وحدة امليدان الطبية، وطلب منه 

 أصيب برصاصات معادية فسقط شهيًدا مرضًجا بدمه الطاهر ، ويف الطريق،االنسحاب
 لرتافق أرواح ، روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية لرتجع،م٢١/٠١/١٩٨٧بتاريخ 

  .النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقا
  .)٢٢٨(شيع مع كوكبة من الشهداء يف مدينة قم املقدسة ودفن يف مقربة الشهداء

 الذي فتح عينيه بعد — عيل—لقد رحل السيد أبوهاجر قبل ان تنعم عينه برؤية ولده
  حيٍّا بأسابيع، فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث رحيله

                                                                    
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٢٢٧(
  .٤٥٩ ، رقم القرب ٦، تسلسل ١٤ دفن يف قطعة )٢٢٨(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ١٩٨

        -     
أم املجاهدين  ،ولد جالل يف محافظة البرصة الفيحاء

وسط أرسة مؤمنة ربته عىل حب  ،١٩٦٤عام  ،والشهداء
  .النبي وآله األطهار صلوات هللا وسالمه عليهم

ائية واملتوسطة ثم دخل االعدادية أكمل الدراسة االبتد
عاد القرسي الذي برسته بقرار اال أ شمول لومل يكملها 

أصدره صدام وقيادة حزبه املشؤوم والذي طال عرشات 
  .اآلآلف من أبناء العراق

واذا  ،ت تلك االرسة املؤمنة باألبواب تطرق ليًال ئفوج
 منزلهم ممن البعثي وكالبه املسعورة تقتحبأزالم األ 

 ىنفأ دون رحمة  ، وكل ماميلكونههم عىل تركجرب وت
  !؟الرحمةخريجوا مدرسة عفلق وصدام ل

  

ثم من هناك إىل قضاء عيل الغريب شامل التسفري، نقل جالل وأرسته إىل أحد مراكز 
 بتاريخ الجمهورية اإلسالميةومنه إىل الحدود االيرانية فوصلوا  ،محافظة ميسان

  .بعد مسري ليلة كاملةيف حالة مأساوية م، ٠٦/٠٤/١٩٨٠
وبعد نشوب الحرب التي شنها صدام عىل الجمهورية  ،ة دهلرانن يف مديواسكن

 باملجاميع الجهادية العاملة ضد جاللومنها التحق  ،االسالمية انتقلوا إىل مدينة إيالم
  .الزمرة البعثية املجرمة، مشاركًا يف العديد من العمليات

ر ط مام اضها،رت معظم مباني دمقدفي باستمرار كانت مدينة إيالم تتعرض لقصف جو 
وبني تلك األرس أرسة جالل التي اتخذت من مدينة  ،األرس لألنتقال إىل مناطق آمنة

  .قامئشهر مسكًنا لها
له التحق بقوات بدر يقص الذي  األصغر جليل حيث كان أخوه لجالل بال أمل يهد
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املجاهد أبوفالح  صديقه فعن ذلك يقول قصص املجاهدين وبطوالتهم ألصدقائهو 

قررنا أنا وابن  ف،كان جليل يتحدث لنا عن لواء بدر وعن بطوالت املجاهدين«الثوري 
 ثم ، وجالل الذهاب إىل مدينة طهران للتطوع يف صفوف املجاهدين)٢٢٩(عمي سمري

ومل  ، شخصية لكل واحد منا صورتطلبف ،املجاهدينتعبئة اىل مقر انطلقنا ووصلنا 
عندما لكننا  ،اتصلت بأحد أقربايئ القرتاض مبلغ من املالكافية، فنقود يكن بحوزتنا 

 فقلت له نحن عازمون للذهاب إىل ،وجدت لك عمًال يف أحد املعامل، قال يل بهالتقينا
واحسست يف حينها ان ذلك  ،وال يغرينا العمل أو البقاء يف املدينة ،معسكر املجاهدين

  . احتياجنالم أبح له عنفإبتالء واختبار لنا 

ة بأننا محتاجون بئ التعأفرادعرف أحد «القصة فيقول يف تلك خ أبوفالح يستمر األ و
 بهبل هو لكم ألنكم تريدون ا، أعطانا مبلًغا وقال هذا ليس قرضفملبلغ من املال 

فقد أكتمل  ، أستطيع ان أصف الفرحة التي غمرتناماو  ،الذهاب إىل ميادين الجهاد
وهناك اختربنا باالجابة  ،رسلنا إىل معسكر مالك األشرتأثم  ،راتتطوعنا ومألنا االستام

سالت منا  و ، ففرحنا فرحا شديدا،ونأخربنا بعد ساعة بأننا مقبول و ، بعض األسئلةعن
  . …القطارب سفر تستطيعون بواسطتها القائلني اتثم ناولونا بطاق ،دموع الفرح

هي واملشاعر التي كانوا لسفر اإليستمر املجاهد أبوفالح الثوري يف وصفه لذلك الو
فشكرناه  ،أعطانا مبلغا من املال و تذاكر السفرمنا أحد االشخاص سلّ «يعيشوها فيقول 

 ، حتى الجوعحتنا نسينا من فر .إىل مدينة األهوازللسفر  إىل محطة القطار انطلقناو 
لوقت شوق نا أمل و لفقمنا برشاء بعض الطعام وك ،وتذكرنا أننا مل نتناول طعام الغذاء

 لنا شعلة النار املنبعثة من احرتاق تالح ، ليلة كاملةري ركبنا وبعد مسثم القطار، حركة
  … تعانقنا لشدة فرحنا.اج النفط يف مدينة األهوازر ابمن  زاغال

 إىل الحرب وإىل العمليات يذهبواأمل ! ؟ فرحون همإىل أين يذهب أولئك الشباب ومل
 يفرحهم ومل ذافام! ؟والجرح أو القتل ،تاعب والصعوبات إىل امليذهبوا أمل !؟الجهادية

  هم مستبرشون؟
 دامئاالجندي العراقي يهرب خر فقد كان ال املجاهدين، أما يف املعسكر اآل هكذا كان ح

                                                                    
م ٢١/٠١/١٩٨٧ الذي استشهد بتاريخ — سمري أحمد مراد—لشهيد أبوأحمد البغدادي  هو ا)٢٢٩(

 .رشق البرصة
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 يؤدي  فقد،بعد ان تسجن أرسته ومل يفرج عنها اال بعد تسليم نفسهباالجبار ويعود 

نتظاره إذا فر من القتل التي كانت باعدام  اإل فرق هذا اذا سلم من ،اإلعدامإىل ه هروب
  .أو األرس

نه يشارك يف حرب ال ناقة أ إنها العقيدة، فالجندي يف الجيش العراقي يعلم  ،إنه االميان
يدافع عن ظامل فهو ن قاتل إ  يقاتل يف سبيل صدام وأسياده، هله فيها والجمل، ويعلم أن

 أما املجاهد ، السجن والتعذيب واالعدامن هرب فمصري أرستهإ ، و هقتل خرية أبناء شعب
 ، أبناء ذلك الشعبة بالحديد والنار، قتل وسجن رشد خري افهو يقاتل ظاملًا حكم شعب

ة من هللا بوثفجزاءه م ،أو أصابه يشءوان ُجرح  ،فان قُتل فهو شهيد يف سبيل هللا
  .ورضوانا

ناياه خرية أبناء العراق وصلوا إىل معسكر املجاهدين يف مدينة االهواز الذي ضم بني ث
 وافرح، فاجتمعوا ملقارعة النظام الفاسد يف العراقفمن مختلف قومياتهم ومذاهبهم 

وشكروه  ،أمنيتهملهم  حقق الذيوحمدوا هللا  ،بزي الجهاد فتعانقوا مرة اخرىلرؤيتهم 
  .عىل توفيقه

عىل أخرى ورة دثم  ١٧/٠٥/١٩٨٥ دورة تدريبية مكثفة عىل أنواع االسلحة بتاريخ ادخلو 
 نسبوا عىل فوج االمام موىس الكاظم عليه امازهيبعد اجتو السلكلية لاستخدام األجهزة ا

  .السالم
جاء خرب تحرك «وعن كيفية ارسالهم بأول واجب جهادي يقول املجاهد أبوفالح الثوري 

وكنت أشاهد  ،جهاديالودي بأسامء الذين شملهم الواجب نفوج االمام موىس الكاظم و 
 ئهم باسامى ان ينادونيتمنالجميع كانوا ف ،ن مل تطلب أسامءهم يجهشون بالبكاءالذي

 — سمري و جاللانا و  — نودي باسامئناوالحمدهلل  ، إىل خطوط املواجهةوايك يذهبل
  .ففرحنا فرحا شديدا

 وبعد ساعتني وصلوا منطقة الطرب ،انطلقت السيارة باملجاهدين متجهة صوب االهوار
مق حويزة من الجهة االيرانية، ومن هناك استقلوا زوارق متجهني إىل ععىل حافة هور ال

لكنهم كانوا فرحني لشوقهم  ،ه قد شاهدوا االهوار من قبلامل يكن ابوليىل واخو . االهوار
تزداد  وكانوا يسمعون اصوات االنفجارات ،وتلهفهم إىل سوح الجهاد ومواقع املواجهة

ومن هناك ارسلوا  ،ا إىل مقر الفوج يف شط الدوبإىل ان وصلو  ،كلام تقدموا يف العمق
  .إىل بحرية ام النعاج

لكنهم عقدوا العزم عىل تذليل كل الصعوبات  ،ليىل واخويه يبكانت تلك اول تجربة أل 
وما هي اال أشهر حتى أصبح  ،والصرب والتحمل امام قساوة الطقس يف فصل الصيف
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  . مناطقهةكاف أسياد األهوار وقد سيطروا عىل وناملجاهد

 ثم ه،ه فتفرقا يف رساياا اما اخو  اإلمام موىس الكاظم،اصبح أبوليىل مخابرًا يف مقر فوج
 عمليات عاشوراء بتاريخ ن السليك يفبعنوان مخابري ، مرة اخرى يف مقر الفوجوااجتمع

ليىل وبقية املجاهدين  أيبيل الفوج األثر الكبري يف بناء شخصية وكان ملسؤ . ٢٣/١٠/١٩٨٥
عن ذلك يقول املجاهد ، اخالق وسلوك وتدين وتعامل مع االفراد يحملوه من ملا

، كلفنا بواجبات مع كامئن استقرت يف مناطق مختلفة ف،بدأت عمليات عاشورا«أبوفالح 
عن  انتصارات اخوتنا نتابعوكنا  ،تحسبًا ألي تحرك للعدو يف ليلة العمليات أو ما بعدها

 يف العملية تنا لعدم مشاركنحز  ون،تهماانتصار نفرح ب فكنا ، األجهزة الالسلكيةطريق
  ..الهجوم

إىل وحدة التدريب يف  )٢٣٠(الحاج أبومتارضاإلمام موىس الكاظم فوج نقل معاون آمر 
ميتلك طريقه خاصة ال كان ا كثريًا وأحسسنا بالفراغ لكونه حزنّ الشهيد الصدر، فمعسكر 

  إمرة)٢٣١(البرصي طارقو أبلحظ توىل ، ولحسن اأستطيع وصفها يف التعامل مع االفراد
  .شخصيته الكبريةالفوج فسعدنا ب
م، ٠١/٠٩/١٩٨٦ كلف املجاهدون بواجب يف كردستان العراق فبتاريخ ،من بعد األهوار

، وكان وحرروا مرتفعات گردمند وكردكوه ، هجوًما عىل مواقع العدو يف حاج عمرانواشن
  .ليىل أيب أخو —من بني الذين استشهدوا يف ذلك الهجوم جليل 

أخربين أبوطارق «يقول األخ أبوفالح  ، فعله عندما أخرب بأستشهاد أخيه جليلةعن رد
وطلب مني اخباره،  ،ليىل أيبخبار هو إ ستطيع يوال  ، قد استشهدجليالالبرصي بأن 

 ،ايالمأهلنا يف إىل  إجازة فدعنا نسافر — أنا وأنت —بأنه قد منحنا ليىل  يبفقلت أل 
هنيًئا : فقالأخيه، د ااستشه فاضطررت إلخباره ب،السفررفض و ني هنا، نيحتاجو قال قد ف

له بأنه يجب علينا أن نشارك يف فتبعته وقلت ، وانرصف أصبح عريًسا وتركني قد ،له
وأخي  ،بواب الجنةأ الشهادة باب من : وأضاف ،إن شاء هللا:  فقال،جنازتهمراسم تشييع 

                                                                    
 قضاء شط - من اهايل محافظة البرصةالديراوي  محمد صالحهو الحاج محسن: متارض أبو )٢٣٠(

 .العرب
 استشهد عام ةهو الشهيد كريم داخل خنجر املاكيل من اهايل قضاء القرن: طارق البرصي ابو )٢٣١(

 .٣ ومرت ترجمة يف كتيب خاص عن حياته بعنوان محطات يف طريق التغيري ١٩٨٧
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 ورافقنا السيد ، بالذهابهأقنعتثم عجبت لجوابه .  لهاانا فلست مستحقأ ما أ  ،لها أهًال 

للمشاركة يف مراسم العزاء، فشاهدنا هناك تجمعا كبريا للعشائر من أبواميان الحلو 
ال تبيك  ، اذا جاء والديّ أرجوك!  من يشيعني مثل أخي،الرجال والنساء، فقال يل أبوليىل

  .مامهامأ 
ون يستقبلون الشهيد والشهادة، وما موقف بتلك الروحية وبذلك اليقني كان املجاهد

ليىل اال مثاًال لتلك املواقف التي ال نجد مثيًال لها اال يف صدر االسالم االول واصحاب  أيب
 أبوليىل بصالبة املوقف والتسليم ألمر هللا ، فقد امتازعيل والحسني عليهام السالم

  .وبعشقه للشهادة
فوج االمام موىس الكاظم بالتدريب ثم اتلو مققام بعد أشهر من عمليات حاج عمران، 

 استعداًدا للقيام بواجب جهادي الشهيد الصدر يف األهواز،االستعراض داخل معسكر 
  .رشقي مدينة البرصة

قال « يقول املجاهد أبوفالح الثوريوعن ساعة اإلنطالق نحو منطقة العمليات، 
فعليك البقاء يف املعسكر،  ،ليىل ان أخاك قد استشهد قبل أربعة أشهر يبأبوطارق أل 

ثم  يف املعسكر، مكانهعاد إىل و .... ال يعنيهكان  وكأن الكالم نايجيفلم  كذلك، ورجوناه
  .... بني صفوفنا ليىل أيب وعند وصولنا فوجئنا ب،انطلقنا نحو منطقة العمليات

ة، قتل منهم مجموعفطارد البعثيني من موقع إىل آخر نحو العدو وأخذ يتقدم أبوليىل 
وكان يشد عزائم اخوته املجاهدين، وملا رأى أحد املجرمني يطلق النار من غرفة طينية 

 رأسه، فوق فأصابها فتهدمت ،٧جي اآلريبسدد أحد صواريخ قاذفته ، كانت امامهم
واذا بقذيفة مدفع تقع  ، نحو مواقع العدوواستمر يتنقل ويتقدم كالليث الغضبان

عرجت روحه إىل ربها راضية مرضية بتاريخ ف ،ن بطنهمسال الدم و  فأصيب ،بالقرب منه
  .وبقي جسده مفقوًدا ومل يعرث عىل رفاته ،٢١/٠١/١٩٨٧

 لكنها ستبقى نوًرا ونرباًسا لألجيال ،وبرحيله انطوت صفحة من أنصع صفحات الجهاد
  .يستلهمون ويتعلمون منها الدروس والعرب

   ويوم تبعث حياالسالم عليك يا أبا ليىل يوم ولدت ويوم استشهدت
 .  وعىل جميع شهداء االسالمجليلوسالم عىل أخيك 

  



 ٢٠٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      -     
قاتل املجاهدون العفالقة انطالقا من إميانهم 
بأنهم كانوا ميثلون صورة من صور الظلم الذي 
فرضه االستكبار عىل أمتنا اإلسالمية، ولذلك فإنهم 

 يعتربون حزب البعث الصليبي رأس الحربة كانوا
ملخططات الصهيونية العاملية، ولهذا فإن 
املجاهدين كانوا ميلكون الهمة العالية يف مواجهة 
سلسلة طويلة من الظلم، من أبرز حلقاتها صدام 

 وهمة املجاهدين تلك ترجع إىل ،وأمريكا
امتالكهم الوعي السيايس والبصرية الثاقبة ما 

ون حربًا الهوادة فيها، ومن أولئك جعلهم يخوض
    .الثلة املؤمنة الشهيد عبدالحسني الجادري

م يف قضاء الحي التابع إىل محافظة واسط، وترىب وسط أرسة ملتزمة ١٩٦٥ولد عام 
بتعاليم اإلسالم، ومحافظة عىل الشعائر الدينية، ومتمسكة بوالية أهل بيت العصمة 

  .ت هدفًا لظلم نظام البعث الكافر ولذلك كانالسالم عليهمة والطهار 
حينام كان يف الصف الثالث املتوسط، داهمتهم رشذمة من زمر البعث، نارشين الرعب 
والهلع بني األطفال والنساء، اللذنب اقرتفوه إال الوالء لإلسالم واألمئة الطاهرين 

لها جبني ، فبحجة التبعية االيرانية تم تهجريهم إىل إيران بطريقة يندى السالم عليه
م، فاستقبلوا وتم نقلهم اىل أحد مخيامت الالجئني ثم ٠٦/٠٤/١٩٨٠اإلنسانية بتاريخ 

  .استقروا يف مدينة يزد
عرف بوعيه السيايس وطيب قلبه وإرصاره عىل مواصلة طريق ذات الشوكة منذ صباه، 

د حيث كان ميتلك الروح الحامسية والثورية ضد ما يعانيه شعبنا من الظلم واالستبدا
  .عىل أيدي البعثيني الكفرة

 الذي  الصدر الشهيدم ونسب اىل فوج٠٣/٠٣/١٩٨٤التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
  .اشرتك معه يف عمليات جهادية قرب جزيرة مجنون

 اشرتك يف عمليات القدس لتحرير الشطر الجنويب من بحرية أم ٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 
ة واسعة ينفذها مجاهدوا بدر، تم فيها النعاج يف هور الحويزة وكانت تلك أول عملي
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سعيد دور  يبالسيطرة عىل كافة األهداف بزمن قيايس ومن دون أية خسائر، وكان أل 

  .فاعل مع مجموعته التي سيطرت عىل هدفها وغنمت جميع معدات العدو هناك
م نفذ املجاهدون عملية أخرى واسعة أطلقوا عليها عاشوراء، ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 

يها عىل الشطر الشاميل من بحرية أم النعاج، وكانت عملية متميزة من حيث سيطروا ف
االستطالع واألداء، فقد سيطروا فيها عىل جميع مواقع العدو يف األهوار وغنموا عرشات 
الزوارق واألسلحة واملعدات األخرى، وقد لعب أبوسعيد دورا فاعال مع فصيله يف 

  .للبحريةالسيطرة عىل هدفهم يف الجانب الغريب 
 التي اقتحمت  الصدر الشهيدم، اشرتك مع مجاميع الصولة من فوج٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

  .حصون العدو عىل قمم گردكوه وگردمند يف حاج عمران يف شامل العراق
  .ورضب أروع األمثلة بالثبات والصمود،ويف جميع العمليات املذكورة، أبىل بالًءا حسًنا

ه الجهادية رشق مدينة البرصة ففي هجوم بطويل عىل كانت املحطة األخرية من مسريت
 لكن يف اللحظات ،القوات الصدامية، هزم العدو وطهرت املنطقة من دنس العفالقة

األخرية للهجوم أصيب أبوسعيد برصاصة يف صدره الرشيف، فاستشهد بتاريخ 
  .م ليلتحق بقوافل الشهداء السعداء وحسن أولئك رفيًقا٢٥/٠١/١٩٨٧

  .)٢٣٢(جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسةتم تشييع 
  :هللا رحمهمن وصيته 

انهضوا واحملوا القرآن بيد والسالح بيد أخرى، وحرروا بالدكم من أيدي املستكربين … 
مئة  واأل وسلم وآله عليه هللا صّىل وانرشوا العدالة اإلسالمية التي جاهد من أجلها الرسول األكرم 

  .السالم عليهامليامني 
 محمد باقر  الشهيدقوموا بوجه الظامل الذي أعدم العلامء وعىل رأسهم املرجع… 

 الذي تحدى البعث الكافر، وأوصانا أن ندافع عن الثورة اإلسالمية رسه قدسالصدر 
  .ونذوب يف اإلمام الخميني

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

                                                                    
 .٤٧١، رقم القرب٧، تسلسل١٤ دفن يف قطعة)٢٣٢(
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     -     
  

ولد يف قرية باهلة التابعة لقضاء املدينة يف محافظة 
م، وسط أرسة مؤمنة غّذته عىل ١٩٥٢البرصة عام 

البيت الطيبة والسجايا الحميدة وحب أهل 
، فنشأ ملتزًما بتعاليم الدين كبقية أفراد السالم عليهم

  .تلك األرسة
البتدائية ثم دخل املتوسطة ومل أكمل الدراسة ا

يكملها إذ راح يكدح مع والده وأخوته لتهيئة 
  .العيش الكريم لهم

  
امتازت تلك األرسة برفضها لنظام البعث وأفكاره املخالفة لتعاليم الدين بل املحاربة 

فعمه الحاج ضيدان من املجاهدين الذين وقفوا بوجه . لكل ما ميت للفضيلة بصلة
امي الفاسد وممن أمّد املجاهدين بالسالح واملال وبكل ما ميلك، لذلك النظام الصد

تَه لهجوم القوات البعثية وبعد مواجهة بطولية جرح الحاج  تعرض بيته يف منطقة الرشَّ
ضيدان وزوجته فاعتقل مع أبنائه لكنهم صمدوا أمام التعذيب الوحيش الذي مارسه 

  .أزالم األمن ضدهم ثم أفرج عنهم
 الحرب التي شنها صدام املقبور عىل الجمهورية اإلسالمية الفتية، تنفيًذا بعد نشوب

ألوامر أسياده وبتشجيع من أكرث مشايخ الخليج، زج شاكر مع عرشات اآلالف من أبناء 
الرافدين يف تلك الحرب لكنه كان رافًضا لها يتحني الفرص للخالص منها حتى حقق هللا 

  .م٢٣/٠٣/١٩٨٢له ذلك ووقع يف األرس بتاريخ 
كان لشاكر دور يف توعية األرسى يف املعسكرات وكان شوكة يف عيون أذناب صدام 

  .يؤازره جمع من املؤمنني
طالب شاكر املسؤولني يف الجمهورية اإلسالمية وبإرصار عىل االلتحاق باملجاهدين 

 وصل معسكر الحر ،م فانضم للدورة األوىل للمتطوعني١٠/٧/١٩٨٦فتحقق له ذلك يف 
لرياحي يف مدينة سنقر اإليرانية وطار فرًحا فها هو يحمل البندقية بوجه الطغمة ا

  .البعثية مجاهًدا يف سبيل هللا والوطن
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دخل دورة تدريبية وكان مطبًقا للتامرين بكل إخالص وجدية، وبعد انتهائها التحق 

جرمني باملجاهدين عىل أطراف حاج عمران ليخوض أول معركة جهادية ضد البعثيني امل
وكانت ملحمة سطر فيها أبوواثق واملجاهدون أروع صفحات الجهاد والتضحية والفداء 

  .م٠١/٠٩/١٩٨٦وذلك بتاريخ 
امتاز بصدقه وطيبة قلبه وتفانيه يف العمل، وإخالصه يف أداء الواجب الذي يوكل إليه 

تحمل وعىل أكمل وأتم صورة، وكان شجاًعا يف ساحات الجهاد، فقد كان سائقا لسيارة 
  . لتدمري مواقع البعثيني وأسلحتهم وبكل شجاعة١٠٦مدفع 

عندما كنا يف أحد الواجبات الجهادية نجلس يف «يقول عنه املجاهد أبومجتبى السامل 
اقرأوا زيارة اإلمام الحسني : املوضع ونتبادل الحديث حول األمور العامة، كان يقول لنا

 بالبكاء ويقول متى نصل قرب اإلمام الحسني  وعندما نقرأ الزيارة كان يجهشالسالم عليه
  . يف ظل دولة إسالمية ونحرر الشعب العراقي املظلوم من العصابة الصداميةالسالم عليه

اشرتك مع إخوته املجاهدين يف واجب عىل مشارق مدينة البرصة وكان ضمن فوج ذو 
تباكه مع البعثيني الفقار أحد أفواج لواء حمزة التابع لفرقة بدر يف حينها، وأثناء اش

م بعد ان أصيب برأسه فعرجت ٢٦/٠٢/١٩٨٧سقط شهيًدا مرضًجا بدمه الطاهر بتاريخ 
  .روحه إىل أعىل عليني مع النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقا

  .)٢٣٣(شيع ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة
وجتي، أوالدي، وأقربايئ أوصيكم باإلسالم منهًجا إخويت األعزاء، ز  :هللا رحمهمن وصيته 

 وبقيادة اإلمام الخميني فإنها امليزان الحق الذي السالم عليهمالبيت للحياة، ومبواالة أهل 
يعرف به املؤمن من املنافق، وإين قد نذرت نفيس لإلسالم وإذا رزقني هللا الشهادة فال 

لدكم مبعسكر الحسني، وإنها ملفخرة عظيمة تبكوا عّيل وليكن ذلك اليوم عيًدا اللتحاق و 
ان يراق دمي يف سبيل هللا وأعانق الحسني وأصحابه لذا أوصيكم بتقديم ما عندكم 

  ..يف الختام، أويص ان أدفن يف مدينة قم املقدسة .لإلسالم واإلمام
  حيٍّا عليك أباواثق يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث سالم    

                                                                    
  .٨٥١ رقم القرب ٨ تسلسل ١٦ دفن يف قطعة )٢٣٣(
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م يف أحضان ١٩٥٣ولد يف محافظة ميسان عام 

أرسة علوية معروفة بالسادة البخاة كان لها 
مواقف مرشفة ضد العفالقة وقد أعطت الكثري 

  .من رجالها يف سبيل الحق والحرية والكرامة
أتم مرحلة السادس االبتدايئ ثم توجه إىل الكسب 

ستيك يف مدينة العامرة لسد الحالل يف معمل البال 
  .لقمة العيش

م أيام ١٩٨٢استدعي إىل خدمة االحتياط عام 
الحرب التي أشعلها صدام ضد الجمهورية 

    .اإلسالمية تنفيًذا ملخططات الشيطان األكرب
عندما كان يف الخدمة العسكرية توجه إىل أهوار ميسان لغرض الهجرة من خاللها إىل 

 لكنه وقع يف كمني ألزالم صدام نقلوه إىل أمن العامرة وهناك القى الجمهورية اإلسالمية،
ما القى من التعذيب النفيس والجسدي إىل أن أنجاه هللا تعاىل بعد إرصاره عىل نفي 
التهم املوجهة إليه، ثم سيق إىل الخطوط األمامية لجبهة الحرب املستعرة قًرسا وإجباًرا 

  .م١٩٨٤قوات الجمهورية اإلسالمية يف عام فام هي إال أياًما حتى وقع يف أرس 
مل ينس صالح ما تعرّض له من بطش واعتقال من قبل السلطة الحاكمة كام مل ينس 
اآلالف من املعدومني واملعذبني عىل أيدي البعثيني الكفرة الذين راموا قيادة ميشيل 

تتأجج أكرث فأكرث عفلق بدًال عن اإلسالم وعلامئه الربرة، فكانت تلك األحاسيس واملشاعر 
بفضل دور معسكرات األرس التي كانت مدارس تربية وهداية مام دفعه التخاذ الدور 
الرسايل يف مجاهدة الظاملني وتطهري أرض العراق من جرامئهم فهب مرسًعا ملشاركة 

م ضمن الدورة ١٨/١٢/١٩٨٦أخوانه املجاهدين، فالتحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
  .ر الرياحيالثانية يف معسكر الح

 واشرتك ضمن أفراد السالم عليهبعد إمتام الدورة التدريبية انضم إىل فوج جعفر الطيار 
ذلك الفوج يف عمليات بطولية عىل مشارف مدينة البرصة يف شهر كانون الثاين من عام 

  .م١٩٨٧
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ُعرف بطيبة قلبه وتواضعه إلخوانه وحسن سلوكه وسالمة فطرته والذوبان يف خط 

  . سبيل هللا تعاىل من أجل إعالء كلمة الإله إال هللالجهاد يف
أبىل بالًءا حسنًا يف تلك العمليات ورضب أروع األمثلة يف الصرب والثبات إىل ان نال وسام 

م إثر إصابته بشظايا استقرت يف رأسه الرشيف ٢٦/٢/١٩٨٧الشهادة السامي بتاريخ 
  .عث العفلقيلريحل إىل ربه شاكيًا إليه مظلوميته من عصابة الب

  .تم تشييعه تشييًعا مهيبًا ووري الرثى يف مقربة الشهداء يف مدينة األهواز
واعلموا أن هذه الدنيا زائلة والسعيد فيها …  أطيعوا العلامء… «هللا رحمهمن وصيته 

  .هو الذي يطيع هللا سبحانه وتعاىل
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
  م١٩٨٥الصدر يف أحد الواجبات الجهادية أطراف هور الحويزة فوج الشهيد 
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 محافظة الديوانية عام ،ولد يف ناحية الشنافية

م، من أرسة متدينة ذات عالقات متينة مع ١٩٥١
  .املرجعية يف النجف األرشف

 ناحية اكمل الدراسة االبتدائية والثانوية يف
الشنافية التي كان مالزًما لجوامعها، ومشاركًا يف 

 حيث كان له رشف املشاركة يف ،مآمتها الحسينية
تشكيل مواكب الطلبة، التي كانت تخرج يف 

انتقل عندما كان  .املدينة يف بداية حكم البعثيني
 فأكمل ،يف السادس االعدادي اىل مدينة البرصة

    .هد اعداد املعلمنيالسنة األخرية فيها، ثم دخل مع
 رغم املضايقات التي كان يتعرض لها آنذاك، وكان يرتدد ،رفض االنتامء لحزب البعث

  …)٢٣٤(عىل السيد مريمحمد القزويني
 ، وفضح جرائم حزب البعث العفلقي،عمل عىل نرش الوعي اإلسالمي يف أوساط الطلبة

 التي كانت تبغي طمس فحرض عىل العمل ضد املخططات املعادية لإلسالم واملسلمني
الهوية الحقيقية ألمتنا اإلسالمية، وواصل منهجه يف التوعية بعد تخرجه وتعيينه يف 

 ليكون مربيٍّا لجيل يحمل عىل عاتقه هموم أمته ومسؤولية ،إحدى مدارس الديوانية
  .خالص أبناء جلدته من مخططات املستكربين

  .الخفاجيتزوج ابنة شاعر ثورة العرشين الشيخ باقر حبيب 
 استدعي إىل خدمة االحتياط وزج يف الخطوط األمامية لجبهة الحرب ،م١٩٨٢يف عام 

  .التي شنها الطاغية صدام عىل الجمهورية اإلسالمية

                                                                    
أحد أبرز العلامء العاملني يف محافظة البرصة، كان له دور يف إنشاء املدارس واملساجد وإلقاء  )٢٣٤(

 . اىل الكويت وتويف هناكللسفرعد تعرضه للمضايقات من قبل صدام اضطر املحارضات، وب
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مع الكثري من املجربين  —مل متض فرتة طويلة يف قاطع الشوش إال ووجد نفسه محاطًا 

 فسارع إىل تسليم نفسه ،سالميةمن قبل قوات الجمهورية اإل  —واملساقني قًرسا للحرب 
  .م فنقل اىل معسكرات األرس٢٢/٠٣/١٩٨٢بتاريخ 

 لنرش ،ساهم بصورة فعالة يف تشكيل وتأسيس اللجان الثقافية يف معسكرات األرس
 كام عمل يف إدارة الحلقات الثقافية ،الوعي الديني والسيايس يف أوساط األرسى

وعن ذلك .  من الوعي السيايس والعقائدي وخلق كادر يتمتع مبستوى عال،والتعليمية
  :يقول املجاهد أبومقداد الزهريي

 وقد ، شخص٢٥٠٠ ومسؤوال للجنة الثقافية عىل ،كان عضًوا يف لجنة شورى املعسكر
 .فقد معظم االخوة التوابني حنانه بعد استشهاده، نجح يف عمله نجاًحا باهرًا

 ).يف سبيلكاللهم اجعل مويت قتًال (كان مستمرا يف دعاءه 
كان يعشق االمام الخميني باعتباره مجددا  و .كان يؤكد عىل نهج البالغة يف محارضاته

 .لالسالم املحمدي فكان يردد مقولته لقد عشقنا االمام الخميني
  . ويوفقه هللا بذلك،كان كثريا ما يقوم باصالح ذات البني، و كان عادًال المييز بني إخوانه

 شديد الحرص عىل شعائر هللا، وحريصا عىل اقامتها هللا رحمهوكان  كان مثاًال لألخالق، -٨
 ويبني لهم ثواب ذالك ،وإقامة الصالة جامعة، حيث كان يرغب الناس بذلك االجتامع

  . وأمئة اهل البيت عليهم السالموسلم وآله عليه هللا صّىل  عن طريق احاديث الرسول،العمل
النخراط يف صفوف املجاهدين العراقيني حتى ألح إلحاحا شديدا عىل املسؤولني لغرض ا

م ضمن الدورة ١٨/١٢/١٩٨٦ فالتحق بقوافل قوات بدر بتاريخ ،منح الفرصة لذلك
  .الثانية من دورات املتطوعني من معسكرات األرس

ويف معسكر الحر الرياحي حيث كانت تجري عملية التدريب الصعب تحت طقس بارد 
 ، كان يصعب عليه مواصلة امليش ملسافات بعيدة حيث، ورغم تسطح باطن قدميه،جًدا

 وقد وصلت به ، ومل يدخر جهًدا اال بذله،لكنه مل يتهاون ومل يتقاعس ولو للحظة واحدة
  .الحالة اىل عدم االستطاعة عىل امليش

مل تتهيئ لنا الفرصة بداية للذهاب «ويستمر املجاهد أبومقداد الزهريي بالحديث عنه 
 وبعد ذلك وفقنا للذهاب اىل رشق ، فكان يتأمل الننا مل نذهب،جبهةاىل الخط األمامي لل

 فكان كل يوم يجلس ، قربة اىل هللا، قرب بحرية األسامك، فبدأ يخدمنا تطوًعا منه،البرصة
 تشويًقا ، وكان يتفنن يف طبخ أنواع جديدة من الطعام،صباًحا ويعد لنا طعام الفطور

 ،كر مع نفيس بان استيقظ قبله حتى اعد الطعام ويف بعض االحيان كنت اف،وراحة لنا



 ٢١١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
يا فالح « ألنني وجدته مستيقظا وكان يقول يل ،وفعًال استيقظت لكن دون جدوى

 وكّل هللا مالئكة ، فخدمة املؤمن عبادة، من خدم اخوانه،الترسع انا الذي اخدمكم
 بفضل  ويذكرنا، وكان كل ليلة يخرج دفرت كان بحوزته،»يخدمونه بعدد من خدمهم

 ، حتى انه عندما استلمت تجهيزاته بعد استشهاده، ومنزلته الشهيداملجاهد وفضل
لقد كان شديد الحرص عىل التكليف الرشعي كام . قرأت يف ذلك الدفرت املوضوع املذكور

اعمل يا اخي فاليوم عمل بال حساب وغًدا حساب بال « فقد كان يخاطبني ،أراد هللا
  .عمل

احمد  أيب يف واجب جهادي رشق البرصة، وكان أبوأمري يف رسية كلف فوج عامر بن يارس
 فأرص أبو أمري وبعض املجاهدين عىل ، فطلب آمر الرسية راميا عىل الدوشكه،الفييل

، فأمر آمر »!ال تحرموين من هذا الواجب االلهي؟« فقال لهم أبوأمري ،أداء ذلك الواجب
 فرد ، وأبومقداد بالقرعة النهام اليفرتقان برشط أن اليدخل ابوأمري،الرسية بإجراء قرعة

يجب ان ندخل يف القرعة، صحيح أن أبامقداد عزيز عيل، ولكن الواجب «عليه ناجي 
 وفعًال ، قال بأنه سيفوز بالقرعة،، فأدخل يف القرعة، وقبل اجرائها»االلهي اعز من ذلك

  . وفاز برضوان هللا تعاىل،فاز بها
 ، وأخذ يشاغل العدو، مرة بالهاون،كنه مل يكتف بها ل،لقد كان ناجي يحمل بندقية

يجب « حتى أن احد املجاهدين الذين كانوا معه يف املوقع خاطبه قائال ،ومرة بالرشاشة
انهم ! كيف؟« فرد عليه قائال ،» ألن البعثيني سيكتشفون موقعنا،عليك ان الترمي كثريًا

 ويف ذلك االثناء، أصيب ،اه العدوواستمر بالرمي املبارش تج» كثريًا ما يرمون تجاهنا
 ورجعت روحه ،م،٢٩/٠٣/١٩٨٧ فسقط مرضًجا بدمه، بتاريخ ،برصاصة قناص يف رأسه

  .املطمئنة اىل بارئها راضية مرضية
  .)٢٣٥(تم تشييعه تشييًعا مهيبًا ووري الرثى يف مقربة الشهداء يف مشهد املقدسة

 محمد وأمتني عىل والية أمري اللهم ارزقني شفاعة محمد وآل :هللا رحمهمن وصيته 
ال تحزنوا عّيل ألين سألقى هللا مخضًبا … اللهم اجعل مويت قتًال يف سبيلك .املؤمنني

  .السالم عليهعبدهللا الحسني  أيب وسألتقي بسيد الشهداء ،بدمي

                                                                    
  .١٠، رقم القرب٧١، تسلسل ٣٠دفن يف قطعة  )٢٣٥(
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        -        
م، ألرسة عرفت ١٩٥٦ولد يف مدينة الساموة عام

 ففي أحضانها ،بالتقوى والصالح وااللتزام االسالمي
تغذى ورضع الحب والوالء لالسالم وألهل البيت 

ا من املخلصني وامللتزمني ،عليهم السالم  فكان حقٍّ
  .بدينهم والدفاع عنه

 يف مدينة ،أكمل اعدادية الصناعة قسم امليكانيك
امية يف  ثم استدعي للخدمة اإللز ،النجف األرشف

 اتجه ، وبعد انهائها،م١٩٧٧الجيش العراقي يف عام 
للعمل يف القطاع الخاص يف محافظة الديوانية، يف 

 التي انتقل للسكن ، ناحية الشنافية،قضاء الحمزة
  .فيها

  

بعد أن شن صدام املقبور حربه عىل الجمهورية اإلسالمية، زج مجربا فيها بتاريخ 
من أبناء العراق، ثم ألقي يف الخطوط األمامية لقاطع م كعرشات األالف ١٦/١٠/١٩٨٠

 وخالل تلك الفرتة كان أشد ما يحذر منه هو ميتة السوء كام أكد ذلك يف ،املحمرة
 عندما وقع يف األرس، ونقل من هناك ،م٣٠/٤/١٩٨٢ يوم، فحقق هللا أمنيته تلك،وصيته

 فانكب عىل دراستها، ،تإىل معسكرات األرس، فكانت فرصته للتزود من علوم أهل البي
. فقد كانت تلك املعسكرات مدرسة تدرس فيها العقيدة والفقه واللغة وعلوم أخرى

 مواظبًا عىل العمل من ،كان دوره بارزا يف توعية األرسى، فقد كان محبوبًا لدى الجميع
يف أجل االسالم، اليكل وال ميل، وكان دأبه التواضع، فهو من الرجال الذين ترشب اإلميان 

 ومحاربة أعدائه من البعثيني، وعاىن من أجل ، فحمل هم اإلسالم والدعوة إليه،دمه
 ومسؤوًال يف معسكرات األرس، ومعلاًم لدرس الفقة ،ذلك الكثري، فكان إماما للجامعة

 وتوجيههم نحو اإلسالم، ، كان له الفضل يف جمع شمل إخوته يف املعسكر.ومحاًرضا بارًعا
  .ه جمع من األرسىوقد استبرص عىل يدي

  . لهذا أحبوه وكان يحظى باحرتامهم،عرف بتحمله وصربه وإيثاره وحنّوه إلخوانه
 بل أراد أن يقوم بواجبه عن طريق ،مل يقف عند الدرس والتوجيه يف معسكرات األرس

  . من أجل السامح له بااللتحاق باملجاهدين، فراح يلح عىل املسؤولني،آخر
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 ضمن الدورة الثانية من دورات ١٧/١٢/١٩٨٦املجاهدين يوم التحق أبوزهراء بإخوانه 

 ، فحمل سالحه ليأخذ دورة الفاعل يف الدفاع عن االسالم،املتطوعني من معسكرات األرس
 فكانت له مشاركة فاعلة عىل مشارف مدينة البرصة ،وتحرير العراق من رجس العفالقة

 واقًفا بكل شجاعة وبطولة ،هد قدم فيها كل ما ميلك من قوة وج،م٢١/١/١٩٨٧بتاريخ 
  . أمام أعداء اإلسالم،وتحد

 يوم ، عىل رىب شامل عراقنا الحبيب، التقل عن سابقتها،وكانت له مشاركة أخرى
 فعىل مشارف السليامنية ختم حياته املعطاء، وهو يؤدي واجبه ،م١٣/٦/١٩٨٧

  .رضية وعرجت روحه اىل ربها راضية م،الجهادي، حيث التحق بقافلة الشهداء
 ومزاحه األخوي الذي اليخرج عن حدود ، وابتسامته اللطيفة،عرف بطبعه الهادي

 الذي كان ملتزًما به غاية االلتزام، وما ان وفقه هللا سبحانه باملجئ إىل ايران ،الرشع
حتى رأى امنيته قد تحققت، فأخذ ميارس دوره ووظيفته الرشعية بالعمل وتحمل 

  .الميةاملسؤولية لنرش مفاهيم االس
  .)٢٣٦(شيع ودفن يف مدينة مشهد املقدسة

  هللا رحمهومن وصيته 
 بأين سوف ، وأنا يف جبهة الكفر، لقد أخربت أهيل،يا من تسمعون وتقرأون وصيتي

 ولكن عندما انتقلت ،أموت ميتة رشيفة، ولكني الأعرف كيف أنال هذه امليتة الرشيفة
دركت غايتي بعد سنني من الجهاد  أ ، ومنذ وطأت قدمي أرض اإلسالم،اىل جبهة الحق

األكرب يف تربية هذه النفس األمارة بالسوء إال مارحم ريب، وبفضل إمام األمة وأمل 
 وبه ، ومن متسك بردائه نجى، الذي من خالفه هوى،املستضعفني اإلمام الخميني

  ... وبه فزت بالشهادة،حصلت عىل الجهاد األصغر
 فأنقذنا ، بعد إن كنا عىل شفا حفرة من النار،باركةلقد مّن هللا علينا بهذه النعمة امل

  . وهو الرصاط املستقيم، وجعلنا يف الطريق الذي الاعوجاج فيه،منها
 عليك أبا زهراء يوم ولدت ويوم رفعت راية الجهاد ويوم رزقت سالم    

  حيٍّاالشهادة، ويوم تبعث 

                                                                    
 .١٢ رقم القرب ٧٨ تسلسل ٣٠دفن يف قطعة  )٢٣٦(
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 أحضان أرسة محبة للخري وموالية لألمئة يف

م يف ١٩٣٩، ولد ميك عام السالم عليهاملعصومني 
قضاء املجر الكبري التابع ملحافظة ميسان، وفيها 
نشأ وترعرع فاتًحا عينيه عىل صعوبات الحياة 

 — الصدر —وبساطة املسكن يف مدينة الثورة 
شاقٍّا طريقه كادحا من أجل لقمة العيش الحالل 

مًال بني جنبيه الصرب والقناعة مبا قسم هللا حا
 ومحافظًا ، ملتزًما يف سلوكه،سبحانه من الرزق
  . ومحًبا لآلخرين،عىل آدابه اإلسالمية

  
 يحمل ثقافة إسالمية عامة جيدة رغم انه مل يكمل الدراسة االبتدائية هللا رحمهكان 

لمحارضات الدينية التي تلقى من معتمًدا عىل نفسه يف قراءة الكتب واملجالت ومتابًعا ل
  .عىل املنابر

رغم كرب سنه مل يسلم من محرقة صدام الكافر وحربه التي أشعلها ظلاًم وعدوانًا عىل 
 حيث زج يف أتونها قًرسا وإجباًرا ،الجمهورية اإلسالمية بأمر من أسياده املستكربين
 من تلك املحرقة بعد أن  فأنجاه هللا،وسيق يف خطوط الجبهة األمامية باإلكراه والتهديد

م ليفتح صفحة من ١٤/٠٧/١٩٨٢وقع أسريًا يف أيدي قوات الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
الجهاد والكفاح من أجل قضيته اإلسالمية التي طاملا كان يطمح ان يكون يف الواجهة 

  فبعد إلحاح كثري عىل مسؤويل…مدافًعا عن مظلومية شعبه ومحاربا للعصابة العفلقية
م ضمن الدورة األوىل ١٠/٠٦/١٩٨٦ التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ ،معسكرات األرس

 وبعد إمتام الدورة التدريبية التي كان مميزًا فيها بشيبته ،يف معسكر الحر الرياحي
  .)٢٣٧(ء، نسب إىل فوج حمزة سيد الشهداءالوقورة واستعداده العايل للتضحية والفدا

                                                                    
  .وهو الفوج األول من أفواج املتطوعني من معسكرات األرس )٢٣٧(
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 يف عمليات تحرير السالم عليه فوج حمزة سيد الشهداء  اشرتك مع،م٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

 ثم شارك يف عمليات بطولية رشق مدينة البرصة ،قمم گردكوه وگردمند يف حاج عمران
 ثم كلف مع فوجه بواجب جهادي أطراف منطقة ماوت يف ،م٢١/٠١/١٩٨٧بتاريخ 

  .م التي ساهم فيها وقد أبىل بالًءا حسًنا يف جميع العمليات واملها،محافظة السليامنية
عرف بهمته العالية فلم يتململ أو يتلكأ يف أداء الواجبات الجهادية وكان مواظبًا عىل 

  .أداء صالة الليل
م وذلك ١٧/٨/١٩٨٧استشهد يف قاطع السليامنية أثناء أدائه لواجبه املقدس بتاريخ 

 لريحل عندما سقطت قذيفة مدفع بالقرب منه فاستقرت عدة شظايا يف جسده الطاهر
  .إىل ربه شهيًدا خامتًا حياته مرضًجا بدمه الزايك

  .تم تشييعه تشييًعا مهيبًا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة
  :هللا رحمهمن وصيته 

أوصيكم بتقوى هللا ونرصة اإلمام الخميني ونرصة اإلسالم واملستضعفني وإقامة فرائض 
  …كم وأموالكموأوصيكم بالجهاد يف سبيل هللا بأرواح. هللا

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
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     -      
  

ىل أكفها، سارت الجموع املؤمنة حاملة أرواحها ع
متوكلة عىل ربها تسري يف خطى حثيثة، قاطعة 
املسافات الطويلة والطرق الوعرة، متغلغلة يف 

 يتوقعه النظام العفلقي مكربة عمق إسرتاتيجي مل
داغ وكالر وكفري وسنگاو  عىل مرتفعات قره

وغريها من مناطق كردستان، كانت تكبريات ترتدد 
من حناجر الصفوة املجاهدة كالشهيد العبودي 

  .وأمثاله امليامني
  

م وترىب يف أحضان ١٩٦٣من مواليد العاصمة بغداد، مدينة الصدر، جاء إىل الدنيا عام 
  .ة مؤمنة معروفة بطيبها، ترجع إىل عشرية آلبوعيلأرس 

فقد والده وهو طفل صغري، فتكفل تربيته جده ألمه الحاج نارص عجيل املعروف 
بتدينه ووجاهته يف املنطقة فقد كان من اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، 

اد األرسة فانغرست آثار شخصيته وتربيته يف الحفيد الذي أصبح ميتاز عن باقي أفر 
  .بشدة تدينه واتزانه

 وتوجه للعمل الحر لتهيئة العيش الكريم ألرسته، فعمل سائق ،ترك الدراسة املتوسطة
  .سيارة بني العراق والسعودية، مام مهد له الطريق ألداء مناسك الحج والعمرة

كنا نخىش عليه من جالوزة صدام بسبب نشاطه اإلسالمي يف « يقول شقيقه أسعد 
لسبعينات إذ أنه كان يتعاون مع الدعاة يف فضح جرائم حزب البعث الكافر، أواخر ا

  .والتحريض عليه ونرش الوعي الديني يف أوساط الشباب
م وسيق ١٩٨٢استدعي إىل الخدمة اإللزامية يف الجيش العراقي يف الشهر األول من عام 

ة الحرب إىل معسكرات التدريب يف البرصة حيث قىض حوايل خمسة أشهر خلف جبه
التي شنها صدام عىل الجمهورية اإلسالمية ظلاًم وعدوانًا، ثم زج به يف الخطوط األمامية 
للقتال يوم شنت القوات اإلسالمية هجوما لتحرير مدينة املحمرة، فوقع يف أرسها 

  .م٢٣/٠٥/١٩٨٢ليصبح ضيًفا عليها بتاريخ 



 ٢١٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
من أجل نرش الوعي اشرتك يف اللجان التثقيفية كعضو فعال يف معسكرات األرس 

  .السيايس والعقائدي يف صوف األرسى ومحو األمية ورفع حالة الجهل عن الكثري منهم
 املظلوم والشهيدعرف بوالئه الشديد لإلسالم الثوري الذي حمل لواءه اإلمام الخميني 

، فكان يكرث من الطلب من املسؤولني من أجل )قدس رسهام(محمد باقر الصدر 
 الذين ،راط يف صفوف املجاهدين، ألخذ الثأر لشهداء وسجناء العراقالسامح له باالنخ

وقفوا بوجه نظام صدام املجرم حتى منح فرصة اإللتحاق بركب قوات بدر بتاريخ 
م ضمن الدورة الثالثة من دورات املتطوعني من معسكرات األرس التي ٢٣/٠٧/١٩٨٧

  .جرت تدريباتها يف معسكر الحر الرياحي
رة التدريبية انضم إىل قوات اإلمام العاملة يف كردستان العراق، ونفذ بعد إكامل الدو 

  .الكثري من املهام والواجبات الجهادية
كان يتمتع بروح تضحوية عالية وإرصار عىل مواصلة طريق الجهاد حتى النفس األخري، 
فقد تقدم ضمن مجموعة الصولة يف عمق القوات البعثية املنترشة يف وادي سنگاو 

مرتفعاته، تلك القوات التي أذاقت أبناء كردستان الويل بسبب معارضتها للنظام وعىل 
؛ فعند بلوغ ساعة الصفر اشتبكوا مع )٢٣٨(ومساعدتها للمجاهدين وقوات البيشمرگة

تلك القوات يف معركة ضارية كبدوها خسائر باألرواح واآلليات واألسلحة وغنموا الكثري 
أبوباقر بإطالقة يف بطنه كانت سببًا يف نيله وسام  وأثناء ذلك االشتباك أصيب ،منها

م ليلتحق بقوافل الشهداء السعداء، فقد كانت البسمة عىل ٢٤/٢/١٩٨٨الشهادة بتاريخ 
  .شفتيه، واستطاع املجاهدون إخالء جسده من أرض املعركة

  .داغ شيعه أخوته املجاهدون ودفنوه يف مقربة الشهداء يف قره
  هللا رحمهمن وصيته 

 ويجب ترك االحزاب — اإلمامة—ويجب السري وفق منهج والية الفقيه «… 
  …والتنظيامت واملشاكل ألنها التوصلهم اىل مرضاة هللا

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

                                                                    
  . قوات األحزاب الكردية املعارضة للنظام)٢٣٨(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢١٨

      -     
وجود مجاميع كبرية من أبناء الشهيد محمد باقر 

 يف كردستان العراق صارت مصدر رسه قدسلصدر ا
قلق للطغمة املتسلطة يف بغداد، حيث راحت 
ترعب أزالم صدام برضباتها املوجعة وتهدد كيانه 
ألن تلك القوات كانت تحمل أفكاًرا ورؤى تختلف 
عن أفكار ورؤى الكثري من املجاميع املعارضة 
األخرى يف كردستان العراق، ومن األبطال الذين 

  .مون لتلك القوات هو عيل الساعديانوا ينتك
م، ١٩٥٧ولد يف منطقة الشعب يف بغداد عام 

مها ونشأ وترعرع يف أحضان أرسة محافظة عىل قي
  .اإلسالمية واألعراف النبيلة

  

مل يكمل دراسته حيث تركها وهو يف مرحلة االبتدائية وتوجه لألعامل الحرة والكسب 
م، واستمر فيها ١٩٧٧ يف عام )٢٣٩(خدمة العسكرية اإللزاميةالحالل إىل ان استدعي إىل ال

إىل ان شن صدام املجرم حربه الظاملة عىل الجمهورية اإلسالمية حيث كان عليه ان 
اليفكر بالترسيح من الجيش مادامت الحرب قامئة ومادام قادًرا عىل حمل السالح مهام 

ي داخل العراق أو التوجه باتجاه  فلم يبق أمامه إال الهروب والتخف،كرب أو طالت املدة
القوات اإلسالمية الجئا أو يوقع نفسه أسريًا، وجميع تلك الخيارات يعتربها العفالقة 

  .البغاة خيانة
وبينام هو يف منطقة دشت عباس اإليرانية الواقعة أطراف مدينة الشوش إذ قامت 

 بتاريخ قوات الجمهورية اإلسالمية بهجوم واسع فوقع مع اآلالف يف أرسها
م، فوجد فرصة مثينة يف معسكرات األرس لبناء الذات والسمو الروحي ٢٢/٠٣/١٩٨٢

                                                                    
  .ت مدة الخدمة اإللزامية سنتني ، أما يف حكومة صدام فال مدة محددة لهاكان )٢٣٩(



 ٢١٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .والتزود العلمي والثقايف واملعريف

مل تذهب عن ذاكرته جرائم حزب البعث عندما كان يف الجيش العراقي، خصوًصا 
م التصفيات الجسدية للعنارص الرشيفة من أبناء القوات املسلحة إضافة إىل الجرائ

 محمد باقر  الشهيدالكربى يف قتل األبرياء والعلامء وعىل رأسهم املرجع املظلوم السيد
 مام جعله يطالب املسؤولني عىل معسكرات األرس وبإلحاح من أجل رسه قدسالصدر 

م ١٧/١٢/١٩٨٦االنخراط يف صفوف املجاهدين حتى التحق بقوافل قوات بدر بتاريخ 
  .ملتطوعني من معسكرات األرسضمن الدورة الثانية من دورات ا

بعد إمتام الدورة التدريبية يف معسكر الحر الرياحي، انضم إىل فوج حمزة سيد الشهداء 
  . فاشرتك يف عمليات جهادية رشق البرصة وأبىل فيها بالًءا حسًناالسالم عليه

  . كان أبوتراب أحد السباقني لإلنضامم إليها،وعندما تشكلت قوات اإلمام
 من العمليات الجريئة يف عمق القطعات العسكرية يف شامل بغداد، كان نفذ العديد

  .آخرها يف منطقة سنگاو
 عكس أبوتراب األخالق اإلسالمية الحميدة أثناء تواجده بني أخوته ،كسائر املجاهدين

أبناء كردستان العراق فنالوا حبهم وتعاطفهم ومساعدتهم يف الداللة والتعرف عىل 
  .توية يف املناطق الجبليةالسبل والطرق املل
 فبعد اشتباك دام ،م أثناء اخرتاقه الجريء لقوات النظام٢٤/٠٢/١٩٨٨استشهد بتاريخ 

عدة ساعات تكبد فيها العدو العديد من القتىل والجرحى ودمرت جميع آلياته املدرعة 
يف منطقة سنگاو، سقط أبوتراب شهيًدا مرضًجا بدمه الزايك عىل أثر إصابته برصاصة 

  .داغ  وتم دفنه يف مقربة الشهداء يف قره،ستقرت يف صدره الرشيف لريحل إىل بارئها
  :هللا رحمهمن وصيته 

هنيئًا ملن ميوت يف طريق هللا وهذا زمان مهيأ فيه امليدان للقاء هللا تعاىل ومن املؤسف 
  .واملؤمل ان ميوت اإلنسان عىل الفراش

  حيٍّاث ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبع عليسالم    



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٢٠

      -     
هاجر املجاهدون تاركني أوطانهم وأحبتهم الألنهم 
طوردوا أو أوذوا من قبل النظام البعثي، وأرادوا 
الخالص طلبًا للراحة، بل للبحث عن سبل وقاعدة 
يتحركوا منها بكامل حريتهم يف مقاومة العفالقة 

حتى النرص أو الشهادة وجهادهم جهاًدا كبريا 
  .وهكذا هي هجرة الشهيد أبوعامر الكاظمي

 وترىب ،م١٩٦٢ مدينة الكاظمية عام ،ولد يف بغداد
يف وسط أرسة عرفت بطيب النفس وااللتزام 
بتعاليم اإلسالم وانتهاج خط العرتة الطاهرة من 

    .وسلم وآله عليه هللا صّىل آل محمد 
ة يف منطقته ثم تركها وعمل لفرتة قصرية يف األعامل أكمل دراسته االبتدائية واملتوسط

الحرة لحني استدعائه للخدمة اإللزامية يف الجيش العراقي يف الشهر األول من عام 
  .م١٩٨٢

قىض سبعة عرش شهرًا يف الجيش عىل حذر، لعلمه مبخططات حزب البعث الكافر تجاه 
غية املجرم صدام، ثم زج به أبناء الجيش العراقي الذي جعلوه آلة طيعة لنزوات الطا

يف الخطوط األمامية لجبهة الحرب الظاملة، فانتهز الفرصة وترك جبهة البغي والعدوان، 
  .م٢٥/٥/١٩٨٣مهاجرا اىل الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 

ما أن وطأت قدماه أرض الهجرة حتى سارع إىل االلتحاق بقوات بدر بتاريخ 
  . الصدر الشهيد معسكرم ضمن الدورة الثالثة يف٢١/٠٧/١٩٨٣

عرف بكرم النفس وخدمة اإلخوان ورفقاء الدرب الجهادي كام كان يتمتع بسجايا 
  .حميدة أبرزها حالوة منطقه ورحابة صدره

بعد إكامل الدورة التدريبية انضم إىل وحدة التموين والنقل يف قوات املجاهدين 
  .وتحمل مسؤولية قسم اإلعاشة فيها

البرصة وعمليات جهادية عىل حافة األهوار بالقرب من جزيرة اشرتك يف عمليات رشق 
مجنون، والتي أصيب فيها بجروح بليغة، نقل عىل أثرها إىل املستشفى، وبعد أن 



 ٢٢١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .أستشفى، عاد مرة أخرى ملواصلة الجهاد

اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة وعمليات القدس التي نفذها املجاهدون يف هور 
م للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج، وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٩٨٥الحويزة بتاريخ 

م اشرتك يف عمليات عاشوراء للسيطرة عىل النصف الشاميل لبحرية أم ٢٣/١٠/١٩٨٥
النعاج، وكانت عمليات نوعية من حيث الدقة يف االستطالع ورسعة العمل واملباغة 

عىل مناطق أم مسحاة وابوعذبه حيث استطاع املجاهدون فيها وبزمن قيايس السيطرة 
عىل الجانب )٢٤٠(وبرگة السواعد عىل الجانب الرشقي ومناطق الولد واملچري وأبوسيان

  .الغريب
م اشرتك يف عمليات حاج عمران التي تم فيها تحرير قمم گردكوه ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

امل وگردمند، تلك العمليات التي شابهت واقعة الطف تضحية وفداء، فكان فيها الع
واملتعلم والصبي والشيخ ومن كان له باع طويل بالجهاد ومن كان حديث العهد 

  …بالجهاد وعرجت فيها أرواح مائة وعرشين شهيدا
كام اشرتك يف عمليات جهادية عمليات رشق مدينة البرصة وكانت صفحة أخرى من 

  .صفحات الجهاد املرشقة
ية للمجاهدين يف حلبچة، وأثناء  من أجل إيصال املواد الغذائ،م٠٦/٠٣/١٩٨٨بتاريخ 

عبوره عىل جرس خشبي معلق عىل نهر سريوان الذي شهد سيال جارفا لشدة هطول 
االمطار الغزيرة، انكرس الجرس املعلق من تحت رجليه فسقط يف النهر وجرفه تيار املاء 
القوي لريحل اىل ربه مفقود الجسد، محفوظ األثر يف وجدان وضمري املجاهدين، بل يف 
وجدان وضمري كل حر رشيف ناضل ويناضل من أجل تحرير الشعوب واألوطان من 

  .الظلم والعدوان
  :هللا رحمهمن وصيته 

 وإقامة الصالة وأداء حقوق السالم عليهمة أوصيكم بالجهاد يف سبيل هللا حتى ظهور الحج
  .الناس حتى تالقوا ربكم وهو راض عنكم

  حيٍّا يبعث ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم عليسالم    

                                                                    
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٢٤٠(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٢٢

   -     
يف البرصة الفيحاء منبت الشهداء ويف أفقر أحيائها 

،   ميلةخمساملعروفة بمحلة الهادي  ، الشعبية
م يف أرسة مؤمنة ١٩٦٧أبرصت عيناه النور عام 

  .ربّت أبناءها عىل اإلميان واألخالق الفاضلة
السادس دخل املدرسة يف ذلك الحي وأكمل 

االبتدايئ ثم انتقل إىل املتوسطة ولكن حني عاد 
الحاج حسن من عمله يف رشكة املوانئ والده 

 فوجئ باملجرمني الذين جاءوا العتقاله ، العراقية 
هو وأرسته ورسعان ما تم نقلهم إىل مدينة 
العامرة ومنها اىل قضاء عيل الغريب ثم رمي بهم 

  .م٠٩/٠٤/١٩٨٠عىل الحدود اإليرانية يف 
  

بقراره املشؤوم الذي اتخذه كخطوة أوىل لشن الحرب فاملجرم هكذا كان يفعل صدام 
تسفري اآلالف من األرس العراقية بحجة التبعية اإليرانية تم عىل الجمهورية اإلسالمية 

سوق األطفال والنساء يتم طرق وتاألبواب كان وبأسلوب يندى له جبني اإلنسانية، 
ت بالسباب والشتائم بكل ما متلك مدرسة صدام وحزب البعث من والشيوخ إىل املعتقال 

فيلقي بتلك االرس ليًال عىل الحدود مهام كانت وعرة ، خسة ونذالة وانحطاط أخالقي 
  ..ومهام كانت األحوال الجوية فال وجود للرحمة يف قلوب أولئك املجرمني

يراين بحالة مأساوية اىل وبعد مسري ليلة كاملة وصلت أرسة الحاج حسن إىل الجانب اإل
  .مدينة دهلران حيث نقلوا منها إىل مدينة خرم آباد

  الصدر الشهيدذر مدينة قم سكًنا لها واختار أبوذر االلتحاق مبجاهدي أيباختارت أرسة 
الذي كان يتابع أخبارهم الجهادية قبل التسفري فتدرب هناك عىل مختلف أنواع 

كهم يف الكثري من الواجبات الجهادية وكان يرص عىل األسلحة الخفيفة واملتوسطة ثم شار 
 إلرساله إىل مقرات املجاهدين يف كردستان العراق،  الصدر الشهيدمسؤويل معسكر

لكنهم كانوا يعتذرون له لوعورة املنطقة الصعبة عىل شاب مل يتمرس عليها لكنهم كانوا 
  .يِعدونه بذلك ويعّدونه لذلك

م وكان يؤدي التامرين ٨/٨/١٩٨٣ورتها الثانية بتاريخ بعد تشكيل قوات بدر التحق بد
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  .العسكرية بإخالص واندفاع بغية إرساله بواجبات جهادية فور اجتيازها

كلف أبوذر بواجب جهادي ضمن رسية الجهاد التي تشكلت من تلك الدورة عىل 
أطراف مدينة البرصة وعىل رغم صغر سنه كان دوره مشهودا يف القيام بالدوريات 

  .قتالية ونصب الكامئن والفعاليات العسكرية األخرىال
عرف بشجاعته وصربه ولطافته وأخالقه العالية وحسن معارشته ألخوته املجاهدين 

كان كرميًا طيب النفس ميتاز بخصلة « بأنه )٢٤١(وخدمته لهم، يصفه أبومصطفى الشيخ
  . ثقته باهلل عاليةاإليثار وكذلك بالشجاعة الفائقة واالطمئنان رغم كل املخاطر وكانت

التحق بقوات بدر ضمن الدورة الثانية وهو بعد مل يبلغ «ويستمر بالحديث عنه قائال 
  .سن الرشد واستمر معنا حتى تاريخ استشهاده

 يف —الهجرة والجهاد والشهادة— بعد تشكيله من رسايا  الصدر الشهيدشارك مع فوج
  .اهدين حافًال بالدروس والعربواجب يف هور الحويزة، الذي سيبقى يف ذاكرة املج

 وعىل الرغم من )٢٤٢(استقر مع أفراد فصيله يف النقطة الثانية بالقرب من برگة سيد نور
صغر سنه كان يتحمل ظروف األهوار القاسية بكل إرادة وإرصار، وكان وجهه يتورم من 

شرتاك يف كرثة لسع البعوض ليًال ومل يكتف بالتواجد يف أحد النقاط بل كان يرص عىل اال 
  .الكامئن وعمليات االستطالع والواجبات األخرى وكان دائم الحركة اليعرف للراحة طعام

م ثم يف ١١/٠٣/١٩٨٥اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة يف هور الحويزة بتاريخ 
 للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية ٢٣/٠٧/١٩٨٥عمليات القدس التي نفذت بتاريخ 

 دوره مشهوًدا، كام اشرتك ايضا يف عمليات عاشوراء مع فوجأم النعاج حيث كان 
 للسيطرة عىل النصف الشاميل لبحرية أم النعاج، حيث بدأ الهجوم يف  الصدرالشهيد

م ومتت السيطرة عىل كل املواقع بعد ٢٣/١٠/١٩٨٥الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 
 )٢٤٣( تحمل سالح الدميرتوفأقل من نصف ساعة مبا فيها نقاط العدو العامئة التي كانت

                                                                    
  .أبو مصطفى الشيخ هو املجاهد توفيق حسني عيل أحد مجاهدي فوج الشهيد الصدر )٢٤١(
رانية داخل الجانب العراقي من  عن الحدود اإليكيلومرتينكة واسعة يحيط بها القصب تبعد بر  )٢٤٢(

  .هور الحويزة
  .رباعي السبطانة مضاد للطائرات سالح )٢٤٣(
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  .ومتتد عىل عرض البحرية

بعد السيطرة عىل معظم هور الحويزة، سلمت املنطقة إىل فوج أنصار الحسني 
 ورسية من الفوج الثالث، أما بقية األفواج فقد انسحبت من األهوار لتدخل السالم عليه

  . كردستان العراقدورات تدريبية يف مناطق جبلية استعداًدا لتنفيذ واجبات جهادية يف
م شن املجاهدون هجوًما واسًعا وخاضوا ملحمة بطولية عىل جبال ١/٩/١٩٨٦يف ليلة 

  …گردمند وگردكوه يف حاج عمران وسيطروا عىل أهدافهم
فقد أبوذر يف تلك املعركة أعز أخوة الجهاد فلم يزده فقدانهم إال إرصاًرا عىل مواصلة 

كان حًقا من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا هللا طريق الجهاد حتى النرص أو الشهادة و 
عليه، فقد سارع لالشرتاك يف ملحمة أخرى من مالحم الرشف عىل مشارف مدينة 

، وهناك استشهدت مجموعة أخرى من رجال اإلميان وأخوة ٢١/٠١/١٩٨٧البرصة بتاريخ 
عامد النارصي  يبوأ هاجر اليارسي  وأيبطارق البرصي  وأيبياسني البرصي  أيبالجهاد أمثال 

ذر يف تلك  أيبرجال بكاهم املجاهدون واستقبلتهم الحور العني وكان نصيب ... و
العمليات نياشني توشم بها جسمه مام أصابه من جراح ولكنه احتسب كل ذلك يف 

  .سبيل هللا فلم يكل ومل يهن واستمر حامًال سالحه بوجه ألعن خلق هللا وأقبحهم فعًال 
ومية يف كردستان كام شارك يف عمليات االستطالع والدوريات شارك يف عمليات هج

  . الصدر الشهيدالقتالية مع فوج
 عام )٢٤٤(اختري مع مجموعة من املجاهدين لالنضامم إىل وحدة االستخبارات يف فرقة بدر

، فبارش بعمليات االستطالع مع وحدته وكان الهدف هو تحرير مدينة حلبچة ١٩٨٧
املعركة بعرشين يوًما لجمع املعلومات الالزمة لتكون عملية وكان االستطالع قد سبق 

  .نوعية تتم فيها السيطرة عىل األهداف بأقل الخسائر
تقدم املجاهدون عىل الرغم من وعورة املنطقة وشدة هطول األمطار مجتازين كل 

نع الحواجز واملوانع الطبيعية منها واالصطناعية التي أقامها األعداء ظنٍّا منهم انها مت
عندما دوت صيحات التكبري جبال ١١/٠٣/١٩٨٨املجاهدين لكن خابت ظنونهم يف ليلة 

ذر يومئذ  أيبووديان مدينة حلبچة وتهاوت مواقعهم بيد املجاهدين وكانت مهمة 

                                                                    
 . يف ذلك التاريخ أصبحت قوات بدر فرقة تضم مجموعة من األلوية)٢٤٤(
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  .هداية إحدى الرسايا إىل أهدافها وقد أنجز املهمة عىل أحسن وجه

آخرين بواجب داخل مدينة  و )٢٤٥(محمد البرصي أيبويف الصباح كلف مع املجاهد 
حلبچة حيث استقبلوا باألحضان من قبل أهل املدينة الذين فرحوا بهم وتصوروا أنهم 
قد تخلصوا من صدام وإجرامه ولكن مل تدم فرحتهم طويًال حينام ظهرت الطائرات يف 
سامء املنطقة حاملة معها املوت الرسيع ألطفالهم ونسائهم وشيوخهم وأخذت تقصفها 

الغازات السامة فتعالت السحب البيضاء وذعر األهايل الذين بدأوا يتساقطون بقذائف 
كأوراق الخريف وذبلت الورود التي كانت قبل لحظات تزين شوارع املدينة وتبدلت 
الحياة إىل موت رهيب خيم عىل كل األحياء واألزقة فاألم تحتضن رضيعها ويفارقا 

 مشاهد الميكن وصفها وصور — األرضالحياة، والشيخ ميسك بيد حفيده وقد توسدا
تحيك همجية صدام وحزب البعث وتذكر بجرائم أمريكا يف هريوشيام وناكازايك، فلو 

 وجدتها قرية أشباح فارق كل أهلها الحياة شهداء شاهدين ،مررت بقرية تسمة عنب
  …عىل ظلم الطغاة

وق كل تلك الجرائم حدثت وسط صمت إعالمي وضمري عاملي ميت ومنظامت حق
  .إنسان تعمدت أن تخفي ما رأت وسجلت كل ما حدث وكان يحدث

فر من نجا من األهايل عىل وجوههم يف الجبال والوديان بوضع مأساوي يذكرك بأهوال 
ِه َوأَِبيِه * يَْوَم يَِفرُّ الَْمرُْء ِمْن أَِخيِه ﴿يوم القيامة،   .)٢٤٦(﴾َوَصاِحبَِتِه َوبَِنيهِ * َوأُمِّ

 َعامَّ أَرَْضَعْت َوتََضُع ُكلُّ َذاِت َحْمل َحْملََها َوتََرى النَّاَس ة تَْذَهُل ُكلُّ ُمرِْضعَ يَْوَم تََرْونََها﴿
  .)٢٤٧(﴾ َشِديدٌ ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َولَِكنَّ َعَذاَب هللاِ 

ال عجب وال استغراب ان يقوم صدام وعيل املجيد وحثاالت حزب البعث بهكذا أفعال 
  .ب أن يقف يف ذلك املعسكر من يدافع عن أولئك املجرمنيبل العجب كل العج

محمد البرصي  أيبأما أبوذر فقد لبس قناع الوقاية الذي كان يحمله، لكنه التفت إىل 
محمد الذي رفض هو اآلخر قبوله لكن  أيبفشاهده بدون قناع، فنزع قناعه وناوله إىل 

                                                                    
  هو الشهيد حسن حسني املنشداوي من أهايل مدينة البرصة)٢٤٥(
 .٣٦- ٣٤  اآلية:عبسسورة )٢٤٦(
 .٢ اآلية:سورة الحج)٢٤٧(
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 أنفه ولكن دون جدوى فقد تشبع أبوذر أرص عليه فألبسه إياه ووضع أبوذر منديًال عىل
، وقد رسام صورة من ١١/٠٣/١٩٨٨جسمها بالغازات الكياموية فاستشهدا مًعا بتاريخ 

  .أروع صور اإليثار التي التجد مثيًال لها إال يف تاريخ اإلسالم األول
لقد رحل أبوذر شهيًدا بعد عمر من الجهاد ورجعت روحه املطمئنة إىل ربها راضية 

ت باستشهاده صفحة مرشقة من صفحات الجهاد املقدس ولكن ستبقى مرضية وانطو 
  .تلك األيام واملواقف مناًرا لألجيال تقتدي بها وتستلهم منها الدروس والعرب

  .)٢٤٨(شيع ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  
  االول عىل اليسار الشهيد أبوذر البرصي. شهيد الصدر   مجموعة من مجاهدي فوج ال

   أبو ذر الواسطي—الثاين عىل اليمني من الواقفني الشهيد وديع عبد الرزاق        

                                                                    
  .٨٥١ رقم القرب ٨ تسلسل ١٦ قطعة  دفن يف)٢٤٨(
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     _       
م ونشأ وسط أرسة ١٩٥٩ولد يف مدينة بغداد عام 

  .ميةمؤمنة ربته تربية إسال 
أكمل املراحل األوىل من دراسته ثم قبل يف 
الجامعة التكنولوجية، قسم هندسة اإلنتاج 
واملعادن، وكان خالل دراسته يف الجامعة قدوة 
لزمالئه وهاديًا ملن ضل منهم، فقد امتاز بنشاطه 
اإلسالمي الواسع، لهذا كان عرضة ألفراد ما كان 

فوا يسمى باالتحاد الوطني الذين عجزوا أن يق
بوجهه خالل النقاش والحوار، فراحوا يكيدون به 

    …رير إىل دوائر األمنويرفعون التقا
 وبقي متخفيٍّا إىل ان ،م١٩٨١ملا كان يف املرحلة الثالثة أحس بالخطر فرتك دراسته عام 

سنحت له فرصة الهجرة للجمهورية اإلسالمية وبعد رحلة طويلة وشاقة من مدينة 
 .م٠١/١٠/١٩٨٤ة إىل ان وصل إىل هدفه يف أربيل ثم السليامني

نقل من الحدود اإليرانية إىل مخيم الالجئني يف مدينة كرج غريب العاصمة طهران وبعد 
مدة قضاها هناك، قرر االلتحاق بأخوته املجاهدين يف قوات بدر بتاريخ 

  الذي اشرتك يف الصدر الشهيدم؛ وبعد إنهاء دورة تدريبية، التحق بفوج٢٦/٠٣/١٩٨٥
عمليتي القدس وعاشوراء اللتني نفذهام مجاهدو قوات بدر للسيطرة عىل بحرية أم 

  .النعاج واملمرات املائية واملناطق املحيطة بها وكان له دور فعال فيها
 يف القاطع الشاميل فخاض مع  الصدر الشهيد اشرتك مع فوج،م٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 

ات گردمند وگردكوه وهناك أبدى أخوته املجاهدين ملحمة حاج عمران عىل مرتفع
، السالم عليهشجاعة فائقة ذكّرت املجاهدين بأبطال كربالء من أنصار اإلمام الحسني 

وهناك سقط جريًحا بعد ان أصيب يف أماكن مختلفة من جسمه نقل عىل أثرها إىل 
مستشفى اإلمام الرضا يف مدينة مشهد املقدسة وبقي هناك سبعة أشهر يتلقى العالج 

ن صابرًا محتسبًا ملا أصابه من جراح يف سبيل هللا واملستضعفني من أبناء وطنه الذين وكا
تركهم يرزحون تحت وطأة نظام القتل والجرمية نظام البعث الفاسد فقد كان مصداقًا 

َىض نَْحبَُه ِمَن الُْمْؤِمِننَي رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا َهللا َعلَيِْه فَِمْنُهْم َمْن قَ : لآلية الكرمية
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لُوا تَبِْديًال    ).٢٣:األحزاب (َوِمْنُهْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدَّ

شفي فعاد مرة أخرى إىل ميادين الجهاد ليواصل الطريق ويشارك أخوته املجاهدين 
  .الذين عاهدهم ان اليرتك طريق العزة والكرامة حتى النرص أو الشهادة

تحرير مدينة حلبچة حيث سقط مرضًّجا بدمه لقد اختار هللا له الشهادة يف عمليات 
م، فحلقت روحه من هناك ورجعت إىل ربها راضية مرضية ١٥/٠٣/١٩٨٨الطاهر يف 

  .لتكون يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
  .)٢٤٩(شيع ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة

  :هللا رحمهمن وصيته 
  …وفاًءا للعهد الذي قطعناه هلل

  …دنا الغايل محمد باقر الصدر املظلوموفاًءا لدم شهي
  ...وفاًءا لدماء الشهداء التي صبغت أرض اإلسالم الطاهرة

قررت االلتحاق بركب املجاهدين يف سبيل هللا، واالنتقام من أعداء األمة الظاملني 
لقد كان واجبا حتمّيا عّيل أن أبذل ما يف وسعي كام أوصانا ... واالنتصار لإلسالم العزيز

 وال أرى يف وسعي ،ا املذبوح محمد باقر الصدر من أجل نرصة اإلسالم الحبيبشهيدن
شيئا أكرب من بذل وجودي وإحراق كياين وفناء ذايت وتقديم نفيس هدية وقربانًا هلل 
تعاىل أللتحق مبواكب الشهداء السعداء وأكون ضمن تلك النخبة الخرية الذين 

ء له يف السابقني السابقني الذين برشهم اصطفاهم هللا أولياء لنفسه وارتضاهم أحبا
األحرار وسيد  أيببالجنان وهي تفتح أبوابها مستقبلة إياهم وتقدمهم عىل طريق 

  .السالم عليهالشهداء اإلمام الحسني 
أخويت وأحبتي، لقد جاء اإلسالم غريًبا وعاش غريًبا ويعود اليوم غريبًا فطوىب للغرباء، 

ىل الهموم عن صدور املسلمني ولن تنقشع سحب فلن ترحل هذه الغربة ولن تتج
الظالم عن سامء بالدنا اإلسالمية إال بالتضحيات والدماء، لقد عاشت أمتنا اإلسالمية كل 
ألوان املرارات، وذاقت طعم كل أنواع اآلالم وال يتسنى لها النجاة إال بالجهاد الحقيقي 

                                                                    
  .٨٥٦ رقم القرب ٧ تسلسل ١٦ دفن يف قطعة )٢٤٩(
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جاهد اليكون مجاهًدا ما مل واملصداق الصحيح للجهاد هو التضحية وبذل النفس، فامل

  .يضح، يضحي هلل الألجل الرياء والسمعة، بل باإلخالص الحقيقي هلل وحده
إن معامل النرص وعالمات النجاح ودالئل الخالص تظهر بتضحيات املخلصني ودماء 
الشهداء أولئك شموع املحافل البرشية، وستبقى أمتنا تسبح يف بحر الدماء حتى تصل 

  .إىل اإلسالم... مإىل ساحل اإلسال 
  :أعزايئ وأحبايئ أوصيكم جميًعا مبا ييل

أويص جميع أبناء أمتنا اإلسالمية واملسلمني بااللتزام بكلمة اإلخالص وهي اإلسالم  . ١
كلمة واحدة، وجهاد واحد هو مواجهة الطواغيت والعمل ضدهم وعىل كافة 

  ...الجبهات
النفوس فإنها طريق النجاة الوحيد ألمتنا، عليكم يا أعزايئ مبزيد من التضحيات وبذل  .٢

فقد انتهى عرص األقوال وجاء عرص األعامل ووحدة األفعال ولن يغري هللا ما بقوم حتى 
يغريوا ما بأنفسهم، والتضحية أول دالئل هذا التغيري، فهيّا أرسعوا فإن اإلمام املهدي يف 

ببناء الجيش العقائدي الواحد فاستعدوا وعّجلوا  — ولستم أنتم يف انتظاره — انتظاركم
  .املخلص واملضحي

إياكم ...  لكنه قصري العمر، إياكم،إياكم والغرور فإن ظاهره جميل كالورد... إياكم .٣
والرياء والعمل للذات، تجاوزوا ذاتكم وكونوا موضوعيني يف قصدكم مخلصني هلل يف 

  .أعاملكم
 الثوري الحقيقي وبالعفة الظاهرية أويص جميع أخوايت املؤمنات بااللتزام باإلسالم .٤

والقلبية ألن عفة القلب تعني اإلخالص هلل والقرب منه تعاىل وعليهن أداء دورهن 
الحقيقي بالتوعية واإلرشاد، ليصبحن مجاهدات من وراء الستار ويعملن كالجندي 

لكن املجهول يدفعن برجالهن وأبنائهن وإخوانهن وآبائهن إىل الجهاد يف سبيل هللا، ويس
 )٢٥٠( وزينب بطلة كربالء ودرب شهيدة العرص بنت الهدىالسالم عليهدرب الزهراء 

  ).رضوان هللا تعاىل عليها(

                                                                    
 التي رسه قدسهي الشهيدة العلوية آمنة الصدر ، أخت الشهيد السيد محمد باقر الصدر  )٢٥٠(

  . أعتقلت وعّذبت حتى نالت الشهادة معه
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ويف الختام أسأل هللا تعاىل النرص لإلسالم العزيز وأذكركم بكلمة شهيدنا الغايل الصدر 

ا المنلك  ومبا إننالسالم عليهإن يقظة هذه األمة تحتاج إىل دم كدم الحسني «حيث يقول 
  .مثل هذا الدم فيجب أن نقدم مجموعة من الدماء

  رب التذر عىل األرض من الكافرين دياًرا،
  .إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرًا كفاًرا

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  جندي اإلسالم الصغري أبوإرساء الهادي

  حيٍّات ويوم تبعث  عليك أباإرساء يوم ولدت ويوم استشهدسالم    

  
  الشهيد أبو ارساء الهادي الثاين عىل اليمني



 ٢٣١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      -    
من مواليد محافظة ذي قار، ناحية گرمة بني سعيد عام 

نشأ وترىب يف مضائف عشائرها األصيلة، فتغذى  .م١٩٦١
رت عىل منها السجايا الحسنة والعادات الطيبة التي أث

  .سلوكه وبناء شخصيته
أكمل الدراسة االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف گرمة 
بني سعيد، وقُبل يف معهد النفط ليتخرج فيه عام 

  .م متخصصا يف تأسيسات الكهرباء١٩٨٢
استدعي إىل الخدمة اإللزامية يف وقت مضت فيه سنني 
عىل الحرب التي شنها النظام البعثي املقبور عىل 

هورية اإلسالمية لكنه مل يكن مؤمًنا بتلك الحرب الجم
  .كان يعد الليايل واأليام للخالص منهاف

  

 إىل الجمهورية )٢٥١( بسبب لجوء أحد أفرادها،ذات يوم دخلت وحدته العسكرية اإلنذار
 والهجرة ،اإلسالمية، فقدحت تلك الحادثة يف ذهنه فكرة الخالص من تلك املحرقة أوًال 

  .اهدين وحمل السالح بوجه الطاغوت ثانيًالاللتحاق باملج
م فسلك األرض الحرام يف القاطع ١٩/٠٤/١٩٨٦ترجم الفكرة إىل فعلة، واتخذ القرار يوم 

الوسط للجبهة ليصل مهروًال إىل حرس الثورة اإلسالمية يف إيران حيث استقبل هناك ثم 
  .نقل إىل مخيم الالجئني يف مدينة كرج غريب العاصمة طهران

م ليجتاز الدورة العسكرية الخامسة ٢٧/٠١/١٩٨٧ يف قوات بدر بتاريخ تطوع
 أطراف مدينة األهواز،  الصدر الشهيدالتي بدأت تدريباتها يف معسكر )٢٥٢(والعرشين

فعرف هناك بجديته يف تطبيق التامرين فقد كان شعلة وقّادة بزي الجهاد وهو يتقدم 

                                                                    
 . من أهايل مدينة الحلةأحد مجاهدي فوج الشهيد الصدر :  أبوعيل العراقي— عباس األعرجي )٢٥١(
  .طارق البرصي الشهيد أيبدورة  )٢٥٢(
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 خطوط املواجهة مع البعثيني لالقتصاص املجاهدين وكله عزًما وإرصار عىل االشرتاك يف

  .من قتلة املؤمنني األخيار من أبناء الشعب املظلوم
إضافة إىل االلتزام «: )٢٥٣(أما عن أخالقه والتزامه فيقول املجاهد أبوحسن اليوسف

… الديني العايل والخلق الرفيع، كان يتميز بحرصه البالغ عىل إقامة الشعائر الحسينية
  .ع أحد يف أية كلمة أو فعل يشيع التفرقة بني املسلمنيوكان اليتساهل م

  .التحق بسوح الجهاد أثناء إحدى العمليات الجهادية عىل مشارف مدينة البرصة
جرحت يف عمليات حاج عمران، وبعد خروجي من «يقول السيد عباس األعرجي 

حسست  وبينام أنا جالس، أ ،املستشفى استقريت يف إحدى دور االسرتاحة، وذات يوم
بيد متسك بكتفي، فالتفت فإذا هو عباس مچيور الذي كان معي يف الوحدة العسكرية 

ال أنىس فضلك فهجرتك هي التي «: يف الجيش العراقي فتعانقنا بشوق، ثم قال يل
  .شجعتني عىل اتخاذ قرار الهجرة

كان ، و  الصدر الشهيداشرتك يف عمليات تحرير حلبچة، وكان آمرًا ألحد الفصائل يف فوج
هدفه مرتفعات مگر املطلة عىل مدينة حلبچة، ويف اليوم الثاين بعد السيطرة عىل 

م مرضًجا بدمه ١٥/٠٣/١٩٨٨ فسقط شهيًدا يوم ،األهداف أصيب بشظايا قذيفة مدفع
  . الذي سبقه إىل رضوان هللا)٢٥٤( عبدالرحيم حسن الشهيدليلتحق بقافلة الشهداء وبخاله
  )٢٥٥(.قربة الشهداء يف مدينة قم املقدسةشيع جثامنه الطاهر ودفن يف م

  الشهيدكان له نصيب يف كل عمل ينجز يف فوج«: يقول عنه املجاهد أبوحسن اليوسف
، فكان العامل يف إيصال التيار الكهربايئ إىل جميع الفوج، واملشارك يف ترتيب الصدر

  .وتنظيم املراسم الحسينية واالحتفاالت، والنشاطات األخرى
  :هللا مهرحمن وصيته 

إىل أهيل األعزاء وإخواين وأقاريب وكل من يعرفني ويقرأ أو يسمع وصيتي، أحب أن 
ألستم تشاهدون صور الشهداء : أقول لهم من باب التذكرة فإن الذكرى تنفع املؤمنني

                                                                    
 . أحد مجاهدي فوج الشهيد الصدر من أهايل محافظة ميسان)٢٥٣(
  .م١٩٨٧استشهد يف عمليات جهادية عىل مشارف مدينة البرصة عام  )٢٥٤(
  .٨٥٠ رقم القرب ٦ تسلسل ١٦دفن يف قطعة  )٢٥٥(



 ٢٣٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
... وتسمعون بهم؟ أعزيت هؤالء حجة عليكم وشهداء عليكم يوم القيامة يوم الحساب

الطريق بحاجة إىل ... متموا فرائضكم بالجهاد يف سبيل هللاثبتوا وكرثوا أعاملكم و 
تضحياتكم، اختاروا طريق ذات الشوكة وإن وجدتم الصعوبات فيه ألن ثوابه كبري وال 

  .يحصيه إال هللا عز وجل
... الشهداء أيها األخوة عّبدوا الجزء الكبري من الطريق وما عليكم إال أن تتمموه

ها حتى تنمو وتزهر وبالتايل تعطي الثامر، فهذا الطريق كالشجرة بحاجة إىل من يسقي
بحاجة إىل دمائكم الطاهرة الزكية، أن تضحوا يف سبيله وتضحوا بالغايل والنفيس من 

 َوالُْمْستَْضَعِفنَي َوَما لَُكْم التَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل هللاِ ﴿.أجل إقامة حكم هللا عز وجل يف األرض
اِء َوالِْولَْداِن الَِّذيَن يَُقولُوَن َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه الَْقْريَِة الظَّالِِم أَْهلَُها ِمَن الرَِّجاِل َوالنِّسَ 

  ).٧٥:النساء (﴾َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدنَْك َولِيٍّا َواْجَعْل لََنا ِمْن لَُدنَْك نَِصريًا
  حيٍّا عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث سالم    
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        -     
إنه لبالجهاد األصغر نقيض عىل الظاملني والكافرين 
أعداء الدين بأذن هللا تعاىل، وبالجهاد األكرب 
نحارب أنفسنا ونستطيع بأذن هللا ان نستقيم يف 
ديننا، وبجهادنا األصغر نحارب الشيطان 

ر فالسعيد من تسلط عىل نفسه وصا... ومكائده
ملًكا عليها، يسريها إىل ما يريض ربه عز وجل؛ 
والشقي الضال من سار وراء نفسه وأصبحت 

وصدق من قال ان مل متزق الرصاصة  .متلكه
صدري فإنها ستمزق كتاب هللا، فاعلموا يا إخواين 
إن مل متزق الرصاصة صدوركم فإنه سيمزق كتاب 

    .)٢٥٦(هللا

أبرصت عيناه النور . مودية، قرب سوق النجارينمن مواليد مدينة العامرة، منطقة املح
م وسط أرسة عرفت بإميانها وتقواها وحبها ملحمد وآله األطهار صلوات هللا ١٩٦١عام 

  .عليهم أجمعني، فكان إلميان أرسته وصالحها األثر البالغ عىل سلوكه وسريته
م ١٩٨٢نها عام أكمل الدراسة االبتدائية واملتوسطة ثم دخل إعدادية التضميد ليتخرج م

  .بعنوان مضمد ماهر
امتاز بنشاطه اإلسالمي الرافض لحكم العفالقة، وكان من تلك النشاطات توزيع 
املنشورات والكتب، وجمع األموال وتوزيعها عىل عوائل الشهداء واملعتقلني، والكتابة 

 يف عىل الجدران، وفضح النظام وبيان خطه اإللحادي، كام كان يبني ألصدقائه وزمالئه
  .الدراسة، متى ما سنحت له الفرصة

إن واحدة من تلك النشاطات كانت تلقي بصاحبها إىل السجن ثم اإلعدام يف قاموس 

                                                                    
  .من وصايا الشهيد )٢٥٦(
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العفالقة املجرمني، لذلك بدأت مضايقاتهم له حتى كان قاب قوسني أو أدىن من 
 االعتقال، لكنه عندما أحس بالخطر، أخذ يتوارى عن االنظار، ثم قرر الهجرة بدينه،

فكتب رسالة إىل أهله ورشيطًا مسجال بصوته لهم، وطلب من أحد أصدقائه إيصاله 
وهكذا اتخذ قراره الحاسم الذي مل يتخذه إال القليل ممن امتحن هللا . بيده إىل أهله

  .)٢٥٧(﴾ َواِسَعًة فَتَُهاِجُروا ِفيَهاأَلَْم تَُكْن أَرُْض هللاِ ﴿قلوبهم استجابة لقوله تعاىل 
م وصل مدينة دهلران اإليرانية، بعد مسري يوم وليلة عن طريق عيل ١٨/٤/١٩٨٢بتاريخ 

الغريب، فاستقبل من قبل القطعات العسكرية املتواجدة هناك، ونقل من هناك إىل 
  .)٢٥٨(مخيم الالجئني يف بارك إرم

خرجت مشًيا عىل األقدام وعندما «:  عن كريم قوله)٢٥٩(هنا تنقل الحاجة أم محمد
 وجهي تلقاء مدينة العامرة وقلت إن شاء هللا انتهت تلك األيام شارفت الحدود وجهت

  .التي الأستطيع بها مامرسة الشعائر الدينية
مل يغرت أبوعامر يف الدنيا، ومل يركن إليها، ومل يخطر بباله الذهاب إىل إحدى املدن 
اإليرانية للعيش الهادئ بعيدا عن املخاطر والصعوبات، بل سأل ساعة وصوله عن 

جاهدين ليلتحق بهم ويؤدي واجبه الرسايل تجاه دينه ووطنه، وأول من تعرف عليهم امل
كانو أعضاءا يف منظمة العمل اإلسالمي، فانضم إىل مجاميعها الجهادية، ثم التحق 

 وعمل مع مجاميعها العاملة داخل العراق التي كانت تتخذ ،)٢٦٠( الصدر الشهيدبقوات
 بواجباتها الجهادية من إيصال املواد التي يحتاجها من هور الحويزة مقرًا لها، وتقوم

مجاهدو الداخل، وكذلك مساعدة األفراد واألرس املطلوبة من قبل أجهزة النظام 
  .القمعية

  .م٢١/٤/١٩٨٣بعد تشكيل قوات بدر التحق بدورتها الثانية التي بدأت تدريباتها بتاريخ 
 فكان دوره فاعًال يف ، البرصةانتهت الدورة وكلفت بواجب جهادي عىل أطراف مدينة

                                                                    
  .٩٧من اآلية: النساء )٢٥٧(
قرص ألحد أفراد عائلة الشاه املخلوع، شيد عىل أطراف بحرية، وسط حدائق ومدينة ألعاب،  )٢٥٨(

  .غرب العاصمة طهران، خصص لسكن الالجئني
 .هي زوجة الشهيد كريم: أم محمد )٢٥٩(
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)٢٦٠(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٣٦
تنفيذ الكامئن والدوريات القتالية، واستمر إىل ان كلفت القوات بواجب آخر يف طبيعة 

 الذي كان قد  الصدر الشهيدمغايرة، فاألهوار كانت املحطة الثانية يف حياته مع فوج
  .تشكل من دورات املجاهدين األوىل

 )٢٦١(ت املائية يف هور الحويزة مثل باب الهوىاتخذ املجاهدون مقرات ونقاطا عىل املمرا
  . وغريها)٢٦٤( وسبل الكرس)٢٦٣( وممر الربمائية)٢٦٢(وبرگة سيد نور

رغم أن طبيعة األهوار كانت قاسية اّال أنها كانت تجربة ناجحة للمجاهدين، اذ 
استطاعوا من خاللها اختبار قدراتهم عىل العمل والتكيف والتغلب عىل الظروف 

 )٢٦٥(رة عليها بعمليات نوعية كان أولها عملية تحرير مخفر الرتابةالصعبة والسيط
م حيث كان ١١/٠٣/١٩٨٥ نفذوها بتاريخ ،)٢٦٦(ومناطق أبوصخري والبنيات والنهروان

  .للغواصني دور فاعل فيها
 وشط الدوب )٢٦٧(اندفع املجاهدون شامل وغرب مخفر الرتابة وسيطروا عىل مالة عويد

وا لتنفيذ عملية واسعة أطلقوا عليها القدس لتطهري رشق وممرات مائية أخرى، ثم خطط
 السيطرة عىل مناطق  الصدر الشهيدوغرب وجنوب بحرية أم النعاج، فكان واجب فوج

  . ومناطق أخرى غرب وجنوب غرب بحرية أم النعاج)٢٦٩( وبرگة سيسون)٢٦٨(القچاقچي
م عىل ٢٢/٠٧/١٩٨٥، ظهر يوم  الصدر الشهيدانطلق أبوعامر مع مجاميع غوايص فوج
  .رغم درجة حرارة الجو والرطوبة العالية

                                                                    
 .ممر مايئ داخل هور الحويزة قرب الحدود مع إيران )٢٦١(
كم عن الحدود اإليرانية داخل الجانب العراقي من هور ٢كة واسعة يحيط بها القصب تبعد بر  )٢٦٢(

  .الحويزة
 .ممر مايئ يربط عدة مناطق فتح من قبل برمائيات التنقيب عن النفط )٢٦٣(
خصاف  أيبإحدى الطرق الرئيسية الطويلة التي تربط منطقة الطرب يف الجانب اإليراين مبنطقة  )٢٦٤(

 .ب العراقييف الجان
 .كان مخفرًا للرشطة يف تلك املنطقة وأصبح قاعدة للبعثيني للسيطرة عىل حركة األهوار )٢٦٥(
  .مناطق تقع رشق وغرب الرتابة )٢٦٦(
 ممر مايئ يسمى مالة عويد الذي يربط منطقة البنيات بشط الدوب )٢٦٧(
 .اج اىل الضفة الغربية لبحرية أم النعشط الدوبميتد من شامل ممر مايئ  )٢٦٨(
  .ة واسعة يحيط بها القصب تقع جنوب بحرية أم النعاجگبر  )٢٦٩(



 ٢٣٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 نفذت أفواج املجاهدين هجومها الصاعق، ففي دقائق ، ليالعرشة يف متام الساعة الثانية

معدودة وقبل ان تصل اليهم الزوارق الساندة، سيطروا عىل نصف البحرية الجنويب 
  .ومناطق واسعة عىل جانبيها الرشقي والغريب

تعادة ما فقد من مواضع اّال أن محاوالته باءت بالفشل، فقام بوضع حاول العدو اس
 عىل عرض البحرية إلعاقة حركة املجاهدين وصد )٢٧٠(عّوامات تحمل سالح الدميرتوف

  .هجامتهم املتوقعة
بدأ املجاهدون باستطالع نقاط العدو عىل جانبي البحرية متهيًدا لتنفيذ عمليات واسعة 

اآلخر للبحرية وعىل جميع املناطق املحيطة بها، وكان الدور أخرى للسيطرة عىل النصف 
 هو الهجوم عىل أول نقطة للعدو )٢٧١(عامر مع مجموعة من الغواصني يباملرسوم أل 

  . الصدر الشهيداملقابلة لنقاط فوج
 من منطقة الهرود بواسطة الزوارق مستخدمني  الصدر الشهيدانطلقت رسايا فوج

 اليسمع العدو تقدمهم، فوصلوا ليال إىل أقرب فسحة مائية املجاذيف بدل املحركات ليك
  .يحيط بها القصب تسمى املهوار، وهناك استقروا عىل الجانب األمين

 قامت مجموعة ،بعد ان فتحوا طرقًا بني كل نقطتني من نقاط العدو قبل الهجوم بأيام
 ،ىل حافة البحرية، بنقل مجاميع الغواصني إ)٢٧٢(االستطالع التابعة الستخبارات لواء بدر

  .دون ان يشعر العدو بذلك
م، انطلق أبوعامر ومجموعته ٢٣/١٠/١٩٨٥يف متام الساعة الثانية بعد منتصف ليلة 

 ثم بدأ الهجوم عىل جميع نقاط العدو يف لحظة )٢٧٣(عباس الحسيني أيبالتي كانت بإمرة 
  .واحدة، فذهل العدو ومل يبد أي مقاومة تذكر وتهاوت جميع مواقعه

                                                                    
  .رباعي السبطانة مضاد للطائرات سالح )٢٧٠(
مجاهد من أهايل — باسم املوسوي وأيب ، من أهايل كربالء مجاهد — عباس الحسيني أيب… )٢٧١(

 —٧٠ صفحة ترجمته — عيل إسامعيل عباس الجيزاين الشهيد — مؤيد اللبناين وأيب، الفهود
 ،١١٢  ترجمته صفحةتجدالشهيد حامد چلوب قدوري الباوي الذي  — إسامعيل البغدادي وأيب
 .٥٩  ترجمته صفحةتجدالشهيد حامد چلوب قدوري الباوي الذي  — يوسف املخابر وأيب

  قبل أن ينمو اىل فيلق بدر…)٢٧٢(
  . من أهايل مدينة العامرة أحد مجاهدي فوج الشهيد الصدر)٢٧٣(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٣٨
 فوجدوا أبايوسف قد استشهد بينام جرح ،عامر أيبنطلق زورقان إلسناد مجموعة ا

أبومؤيد وأبوعباس وأبوإسامعيل، ولكن متت السيطرة عىل الهدف وسلم املجرمون 
  .أنفسهم إىل املجاهدين الذين عاملوهم بكل مسؤولية وخلق إسالمي

 بها، وفقد العدو كل سيطر املجاهدون عىل بحرية أم النعاج وكل املناطق املحيطة
  .مواقعه يف هور الحويزة، وفشلوا يف استعادة أي منها

 السالم عليهانسحبت القوات وأنيطت مسؤولية هور الحويزة إىل فوج أنصار الحسني 
  .املتشكل يف أغلبيته من العشائر وسكان األهوار ورسية من الفوج الثالث

لية متهيدا لتنفيذ عمليات جهادية دخلت القوات املنسحبة دورة تدريبية يف مناطق جب
  .يف شامل العراق

م ٠١/٠٩/١٩٨٦ يف معركة حاج عمران البطولية يف  الصدر الشهيداشرتك أبوعامر مع فوج
  . وكان له دور فاعل فيها)٢٧٤(وكان آمرًا ألحد فصائل الصولة

 يف عمليات بطولية عىل أطراف  الصدر الشهيدم اشرتك مع فوج٢٠/٠١/١٩٨٧بتاريخ 
ة البرصة، رضب فيها مثًال يف الشجاعة والصمود فقد كان يتقدم املجاهدين نحو مدين

مواضع العدو وميطرها برصاص سالحه، لكنه أصيب بجراحات يف أماكن متعددة من 
كان جسمه مليئا بالشظايا يف وجهه ويده «: جسمه، وحول ذلك تقول الحاجة أم محمد

ى تلك الشظايا انها قريبة من مكان  وقال لنا الطبيب عن إحد،ورجله ومفصل كتفه
 فقد كان يهوى ،إنه كان يحب القتال يف الجو الحار صيًفا والبارد شتاءً «، وتضيف »قاتل

الجهاد يف أهوار الجنوب صيًفا لشدة الحرارة، وعىل رىب الشامل شتاًءا، وعندما كنت 
 وكفيه عندما أسأله كان يجيب ان الثواب واألجر عىل قدر املشقة، وكنت أرى يف وجهه

  .وكان يؤكد ان الدنيا دار مرور إىل اآلخرة… كان يعود من األهوار آثار لسع البعوض
عرف بخلقه الرفيع وحسن معارشته ومساعدته لآلخرين كام عرف بكرثة عبادته 

  .ودعائه
 الساعدي فلقد  الشهيدال ميكن ان نحيط بخصائص «)٢٧٥(يقول املجاهد محمد سلامن

                                                                    
  . ساعة الصفر— مجاميع تقتحم مواقع العدو يف بداية الهجوم  هي أول)٢٧٤(
 هو املجاهد أبوطالب السعيدي من أهايل البرصة )٢٧٥(



 ٢٣٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
وملًكا يسري عىل األرض، وكان مؤمًنا تقيٍّا شجاًعا، اليعرف طعاًم للراحة كان شهيًدا حيٍّا، 

  .إال يف ميادين الجهاد
امتاز أبوعامر بأخالقه العالية وبطبعه الهادئ،  «)٢٧٦(ويقول الشيخ أبوغالب الرشيفي

كان كالمه قليال مفيدا، وكذلك امتاز بخشوعه يف عبادته وكان يقرأ القرآن بصوت عذب، 
  .د منه األخالق واإلميان والتقوىكنا نتزو 

كان صبوًرا وكامتًا لألرسار، كان «:  الشهيدأما املجاهد أبوكرار النجفي فقال عن خصائص
، كام كان مواظًبا عىل السالم عليهكثري القراءة للقرآن واألدعية املأثورة عن األمئة األطهار 

  . ومل يقبل االنسحابصالة الليل، وخلعت يده يف عمليات رشق البرصة لكنه استمر
كان مهتاًم برتبية ولدنا محمد وكان ينقل الحديث عن «…: وتقول الحاجة أم محمد

كان يحب السفر والزيارة ويشرتي .  من كان له صبي صباوسلم وآله عليه هللا صّىل الرسول 
  .هدايا لآلخرين عند عودته، كام كان يسعى يف قضاء حوائج اآلخرين

لبيت مع زوجته وأهلها، ومع طفله الصغري محمد ومع الناس هكذا كانت أخالقه يف ا
اآلخرين، وأما أخالقه مع املجاهدين فال يزال الباقون منهم يتذكرون تلك الشخصية 

عامر والشهداء من  أيبالربانية ويجلونها، بل يشتاقون إىل تلك األيام التي عاشوها مع 
  .إخوته

ىل بيت هللا الحرام، وعندما ذهب إىل كنت أروم السفر إ«: وتضيف الحاجة أم محمد
 وطلب مني ان ، أخرب بأنه أهدي إليه الحج إىل بيت هللا الحرام، فطار فرًحا،سوح الجهاد

 دعوت هللا ان اليكون مويت ،أدعو له بالشهادة يف سبيل هللا، فعندما أحرمت للحج
  .وموت زوجي عىل الفراش، وذلك كان أسعد خرب سمعه مني

عامر هي عمليات تحرير مدينة حلبچة من دنس البعثيني  أيبيف حياة كانت آخر محطة 
 الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الشعب الكردي املسلم، لهذا كان أبوعامر ،الجناة

وإخوته املجاهدون يعتربون الوقوف بوجه هكذا جناة رشفا عظيام، فام أحىل القتل يف 
  .لولدانسبيل هللا واملستضعفني من الرجال والنساء وا

 مقتحمني مواقع العدو التي تهاوت أمام رضبات ،تقدم أبوعامر مع فصيل الصولة

                                                                    
 .املجاهد محمود عباس الرشيفي من أهايل النجف األرشف )٢٧٦(
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املجاهدين لكن أبا عامر أصيب خالل االشتباك فخر شهيدا عىل ريب مدينة حلبچة 

م، ورجعت روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية، لتكون يف مقعد ١٥/٠٣/١٩٨٨بتاريخ 
  .صدق عند مليك مقتدر

  .ا مهيبا ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة يزدشيع تشييع
  : لزوجتههللا رحمهوصيته 

  بسم هللا الرحمن الرحيم وبه نستعني
  .﴾واعلم انك لن تخلو من عني هللا فانظر كيف تكون﴿ قال السالم عليهعن الباقر … 

أوصيك بأن تجعيل لك من نفسك واعظًا لك، واعلمي انك لن تخلني من عني هللا سبحانه 
  .تعاىل، فأحفظي عهد زوجك وال تفكري أبًدا مبخالفتهو 

زوجتي، أوصيك بأن التكرثي الكالم الفارغ الغري مفيد والذي اليخدم الدين، فعن اإلمام 
 العافية درجات تسع وتسعون منها يف الصمت وواحدة يف ذكر ﴿ قال السالم عليهعيل 

  . املعتاد فاستعميل الصمت دامئًا وال ترفعي صوتك أكرث من﴾.هللا
زوجتي، أكرثي من الصالة والدعاء وقراءة القرآن، أكرثي من قراءة الكتب الفكرية 

  .واألدبية والسياسية وتابعي األخبار العاملية منها والداخلية
 فأرجو منك وأحملك مسؤولية ،زوجتي العزيزة، إذا رزقنا هللا طفًال آخر إن شاء هللا

  …تربيته عىل أساس األخالق اإلسالمية
أرجو من أهل زوجتي أو أهيل يف العراق ان يرتكوا زوجتي يف أمورها مع هللا وليس 

  .للناس حق يف التدخل يف شؤونها فهي أعرف مبصلحتها ان أرادت ان تتزوج أو ال
 اعريض قضيتك عىل هللا ورسوله واملؤمنني وخذي برأيهم دامئًا وأبًدا فاملهم ،زوجتي

 وان تحفظي ما أردته منك من مواصلة الطريق، ،عندي ان تريب ولدي مبا يريض هللا
طريق هللا ورسوله واملؤمنون، املهم عندي أيًضا ان تكوين من الحافظات القانتات 
املسلامت املؤمنات الذاكرات بالليل والنهار هلل العيل القهار وان تواصيل جهادك ضمن 

  . الئمخط اإلمام روح هللا املوسوي الخميني وال تأخذك يف هللا لومة
  …حفظك هللا ورعاك فإين قد سلمتك بيد هللا فهو حافظك وراعيك

 ان السالم عليه  الشهيدحسبي هللا ونعم الوكيل وأرجو من هللا العيل القدير وبحق الحسني
  والسالم عليكم جميًعا ورحمة هللا وبركاته. يلحقك معي عاجًال ان شاء هللا

   :وصيته إىل ولده محمد
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  لرحيمبسم هللا الرحمن ا

  السالم عليك ورحمة هللا وبركاته ...ولدي العزيز محمد
هذا ما أوىص به أبوك الفاين الفقري الراحل من هذه الدنيا، وصية خاصة لك وأمتنى من 

  …كل قلبي ان تعمل بها
ولدي العزيز، أوصيك بتقوى هللا ومراقبة أحكامه والتوجه إليه يف كل صغرية وكبرية مع 

واعلم يا ولدي العزيز انه الينفعك أحد أكرث من هللا سبحانه وتعاىل مراقبة هذا التوجه، 
فتوكل عليه يف كل أمورك وال تقطع صلتك باهلل واجعل بينك وبينه عالقة العبد الذليل 

  .إىل الخالق الباري والسيد الجليل
ولدي محمد اعبد هللا حق عبادته وأد حقوقه وحقوق والديك وأطع أمك التي سهرت 

 مل متلّك ومل ،يايل وعانت اآلالم الكثرية بسببك وحملتك يف بطنها تسعة أشهرعليك الل
ولدي، الأريد ان أطيل عليك فإنك إن شاء !  فكيف إذن متلها وتتضجر منها،تتضجر منك

هللا سوف تكون بتلك املسؤولية التي أريدها مسؤولية التكامل العبادي مع هللا 
مع الناس أجمعني، وليكن يا ولدي العزيز همك والتعامل األخالقي مع أمك وأقاربك و 

خدمة اإلسالم العظيم وخدمة املؤمنني وجند نفسك يف صفوف املقاتلني املسلمني، 
ودافع عن اإلسالم يف كل مكان تحت قيادة إمام األمة الخميني دام ظله، وانطالقًا من 

  .أحكامه يف الجهاد
  .لومة الئم والسالم وال تأخذك يف هللا …كن جنديا من جنود اإلسالم

  .هـ ش٠٥/٠٢/١٣٦٦ …والدك الحاج كريم هاشم الساعدي
  :كلمة للمجاهدين

إن القضية ليست قضية إيران والعراق إنها قضية اإلسالم والكفر الذي حرك أذياله يف 
 وتم اختيار القذر الحقري صدام املجرم يف قيادة هذه ،مواجهة التحرك اإلسالمي

ل تعال وافعل ما شئت من خالل سكوتنا وقعودنا يف بيوتنا،  فهل نقعد ونقو …املواجهة
 حتى نقف ،ان هذا لعار وجنب يبقى يطاردنا نحن وأبناءنا واألجيال التي تأيت من بعدنا

  !؟…بني يدي هللا الجبار ليقتص منا وتكون األغالل يف أعناقنا ونغلَّ يف رسابيل القطران
 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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     -     
 مدينة الكاظمية املقدسة -من مواليد محافظة بغداد

م، نشأ وسط أرسة محبة وموالية ألهل البيت ١٩٦٠عام 
عليهم السالم، مواظبة عىل زيارة باب الحوائج اإلمام 

 فكان ، لتقتبس من فيض نوره،السالم عليهموىس الكاظم
 يرتدد عىل املجالس ،عومة أظفارهمحمد ملتزًما منذ ن

 ولينهل ، ليأخذ منها الدروس والعرب الثورية،الحسينية
  .من ذلك املعني الحسيني الذي الينضب

 أنهى فيها اعدادية ،قىض شطرًا من حياته الدراسية
 قسم الكهرباء، فعرف يف تلك املرحلة بحركته ،الصناعة

بية عىل  وقد جبلت نفسه األ ،الدؤوبة يف الوسط الطاليب
  …بغض البعثيني

  

االتحاد الوطني، تتابعه   كان موضع مراقبة زبانية،نتيجة اللتزامه ونشاطه اإلسالمي
 حتى نأت نفسه بتحمل ذلك الوضع الذي اليطاق، فهاجر ، وتالحقه خطواتهم،عيونهم

م إىل الجمهورية اإلسالمية عن طريق كردستان بواسطة أحد أبنائها، ليضع ١٩٨٠عام 
 وليجد يف األرض مراغاًم كثرية وسعة، ويعمل بفتوى ، ويطوى صفحتها،ا لتلك املعاناةحدٍّ 

  .)٢٧٧(القائد الصدر
 دورة — عرشة م يف قوات بدر املجاهدة ليلتحق بالدورة الثامنة٠١/٠٣/١٩٨٦تطوع يوم 

، فوجد فيه ضالته املنشودة،  الصدر الشهيد ضمن فوج، )٢٧٨(أمين البغدادي أيب الشهيد
 يحمل سالح بيد والقرآن ، التي طاملا راودته ان يكون جنديٍّا من جنود االسالموأمنيته

                                                                    
عىل كل مسلم يف العراق ، وعىل كل عراقي يف خارج العراق أن يعمل كل ما بوسعه ، من أجل  )٢٧٧(

 .ابوس الجاثم عىل صدر العراق الحبيب ، ولو كلفه ذلك حياتهإزالة هذا الك
 هوالشهيد زهري عبدالخالق الطحان من أهايل بغداد، استشهد يف هورالحويزة إثر أصابة زورقه )٢٧٨(

  .م٢٣/٠٧/١٩٨٥بصاروخ طائره بتاريخ 
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 وتعود البسمة التي فارقت الشفاه ، ليمأل أرض املقدسات بكلمة الاله اال هللا،بيد أخرى

  . وتعود الفرحة إىل القلوب الحرى،سنني طوال
 لصولة لفوج وكان مع مجاميع ا،م اشرتك يف عمليات حاج عمران٠١/٠٩/١٦٨٦يف 

 وحررت قمم كردمند وقد أبىل بالءا حسنا ، التي اقتحمت حصون العدو الصدرالشهيد
  .فيها

م اشرتك يف ملحمة أخرى من مالحم الجهاد والبطولة عىل مشارف ٢١/٠١/١٩٨٧بتاريخ 
 والذين )٢٧٩( وكان أحد أصحاب الجرس الذين صور بطوالتهم كتاب الجرس،مدينة البرصة

  .لة يف البطولة والتضحية وأذاقوا العدو البعثي ذالٍّ وهوانارضبوا أروع األمث
 ،عرف بحسن املعارشة، وبشاشة الوجه، كان يحب ان يدخل الرسور إىل قلوب إخوانه

 بالرغم من انه كان ميلك الكثري منها، ولو ، مل تخدعه بزبرجها،زاهًدا يف الدنيا وزخرفها
 ،توجه إىل الجهاد يف سبيل هللا…  فارقه النكب عليه وملا،كان لغريه من عبيد الدنيا

  . يبتغي بذلك رىض هللا سبحانه وتعاىل الغري،ولنرصة الدين
  الشهيد فبعد تحرير األهداف لفوج،كانت آخر محطات حياته يف عمليات حلبچه

 فأصيب أبومصطفى بشظايا يف ، أخذ العدو بقصف املنطقة، وباقي األفواجالصدر
 ليلتحق بركب الشهداء والشهادة ،١٦/٠٣/١٩٨٨نه شهيدا يوم  واختاره هللا سبحا،رجليه

  .التي يتصدرها سيد الشهداء أبوعبدهللا الحسني عليه السالم
  .شيع ودفن يف مقبة الشهداء يف مدينة قم املقدسة

  :من وصيته رحمة هللا
سك  والتم، فهي االميان باهلل ورسوله، واملسلمني عامة،اما وصيتي ألخواين املؤمنني خاصة

 ان ، وأرجوا منكم وأتوسل اليكم بأحب من تحبون، بوحدتكم وتكاتفكم،بحبله املتني
 وصدقوين ان النرص مل ينزل لحد اآلن اال ، ورأس كل مصيبة،ترتكوا الفرقة ألنها رأس البالء

 فأقسم عليكم ،بسبب فرقتنا، فجميع من استشهد يف سبيل هللا كان يويص بالوحدة
 ، ان ترتكوا الفرقة والعصبيات،بذلوها من أجل وحدتكم واتحادكم التي ،بدمائهم الزكية

                                                                    
 كتاب الجرس طبع باسم مؤلف مستعار هو محمد األسدي لكون مؤلفه الشهيد راجي )٢٧٩(

  .حسني العامري كان يف زنزانات البعثعبدال
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  .... التقوى واالخالص هلل عزوجل،وان يكون امليزان بينكم يا اخواين

 ، أوال أقول أنكم تحملون أمانه عظيمة،إخواين املؤمنني وخصوًصا املسؤولني منهم
و منكم ان  فأرج،عجزت السموات والجبال واالرض عن حملها، وحملتموها انتم

 ، الذين صدقوا يف سبيل هذه االمانة، ألنها أمانة هللا ورسوله والشهداء،تحافظوا عليها
 وعملكم الصالح ومساعدة ، باخالصكم وتقواكم، فحافظوا عليها،وأودعوها اليكم

 وخصوًصا شعبي املظلوم يف عراق الحسني عليه ،املستضعفني والفقراء يف كل مكان
  ....السالم

 .ك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياي علسالم    

  
  م١٩٨٦الشهيد أبومصطفى الكاظمي عىل ميني الصورة 
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     -     
م وسط ١٩٥٧ولد يف ميسان، قضاء عيل الغريب عام 

أرسة مؤمنة ربته عىل االلتزام وحب أهل البيت، ثم 
من معني سكنت أرسته يف بغداد، الكاظمية لتنهل 

  .اإلمامني الجوادين
أكمل الدراسة الثانوية وقبل يف جامعة بغداد، كلية 

 ألنهمل يستطع إكامل دراسته . الرتبية، آداب عريب
اضطر للهجرة ملضايقة قوات األمن له فرتك الدراسة 
وهو يف املرحلة الثالثة، وهاجر إىل الجمهورية 

  .رداإلسالمية عرب كردستان مبساعدة مجموعة من الك
  

جبال تلك استطاع ان يعرب ، م ويف رحلة شاقة وظروف قاسية ٠٧/١٠/١٩٨٢بتاريخ 
ويقطع املسافات الشاسعة ليصل إىل هدفه بعد ثالثة أشهر وذلك يف ، كردستان الوعرة 

  .م٥/٠١/١٩٨٣
مل يكن هدف قاسم الخالص من البعثيني واملخاطر التي كانت تحيط به ليعيش يف أمان 

ل كان هدفه حمل السالح بوجه ذلك الطاغوت الذي كان جامثًا عىل أرض وراحة بال، ب
املقدسات، فسارع ليشرتك مع املجاهدين يف العديد من الواجبات الجهادية ويف مواقع 

  .مختلفة من ميادين الرصاع
شارك يف العديد .  الصدر الشهيدم ونسب إىل فوج٢٤/٠٢/١٩٨٥التحق بقوات بدر يف 

ية يف هور الحويزة منها عمليات القدس التي نفذت للسيطرة عىل من الواجبات الجهاد
 هو السيطرة عىل  الصدر الشهيدالنصف الجنويب لبحرية أم النعاج وكان هدف فوج

الجانب الغريب للبحرية وعىل املناطق واملمرات املائية املؤدية إليها، ويف عملية نوعية 
اغتة استطاع املجاهدون من السيطرة من حيث الدقة يف االستطالع ورسعة العمل واملب

عىل أهدافهم بزمن قيايس فتهاوت قواعد العدو مع صيحات هللا أكرب التي انطلقت من 
  .م٢٣/٠٧/١٩٨٥حناجر املؤمنني املجاهدين الواثقني بنرص هللا يف منتصف ليلة 

ويف عمليات عاشوراء التي نفذها مجاهدو بدر بعد ثالثة أشهر من عمليات القدس 
طرة عىل ما تبقى من بحرية أم النعاج التي امتازت مبا امتازت بها عمليات القدس للسي
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من دقة االستطالع ورسعة العمل وعامل املباغة، حيث نفذت تلك العمليات يف 

م، فبأقل من ربع ساعة سيطر املجاهدون عىل كل األهداف املرسومة ٢٣/١٠/١٩٨٥
  .هأيوب دور يف السيطرة عىل هدف فصيل يبوكان أل 

 وبعض األفواج األخرى وبقيت منطقة هور الحويزة بعهدة  الصدر الشهيدأنسحب فوج
  . املتشكل مبعظمه من أبناء عشائر محافظة ميسانالسالم عليهفوج أنصار الحسني 

أشرتك مع فوجه يف العديد من العمليات الجهادية أهمها العمليات البطولية التي 
مرتفعات گردمند وگردكوه بتاريخ خاضها املجاهدون يف حاج عمران عىل 

أيوب دور  يب عىل أهدافه، وكان أل  الصدر الشهيدم فسيطر فيها فوج٠١/٠٩/١٩٨٦
مشهود يف تلك املعركة، وما زاده فقد العديد من إخوته الذين استشهدوا إال إرصاًرا عىل 

 أو مواصلة طريق الجهاد، وعاهد تلك الدماء الطاهرة عىل امليض يف الدرب حتى النرص
  .الشهادة

كان مربيٍّا «: أيوب فيقول أيب  الشهيد بعض صفات)٢٨٠(يذكر الشيخ أبوغالب الرشيفي
ومعلاًم لألخالق وكان يلتزم صغار السن يف الفوج ويرشف عىل تربيتهم، كان قوي 
اإلميان والتقوى ويعجز اللسان ويكل القلم عن وصف تلك الشخصية التي تربت يف 

  ..، فقد كان كثري الخشوع والترضع هلل سبحانه وتعاىلالسالمعليهام مدرسة عيل والحسني 
جاء اليوم املوعود لتتحرر تلك الروح من قيود ذلك الجسد وتحلق إىل اآلفاق ويختلط 

  .ذلك الدم الطاهر مع دماء أبناء حلبچة املظلومة
 يف معركة تحرير حلبچة  الصدر الشهيدم شارك مع فوج١١/٠٣/١٩٨٨ففي تاريخ 
 )٢٨١( رسيته عىل أهدافهم وملا سقط الفتى املجاهد حسن جواد الرشيفيوسيطر مع

  .اللهم تقبل منا هذا القربان: شهيًدا بالقرب منه، حمله بيديه قائًال 
م سقط أبوأيوب شهيًدا مرضًجا بدمه الطاهر بعد ان أصيب ١٦/٠٣/١٩٨٨ويف تاريخ 

رجع إىل ربها راضية بشظايا يف رأسه الرشيف لتحلق روحه من عىل تلك املرتفعات وت
  .مرضية

                                                                    
 .محمود عباس الرشيفي من أهايل النجف األرشفهو املجاهد  )٢٨٠(
 . من الجزء األول من موسوعة شهداء العراق٢٢٠مته صفحة جأبوفالح الرشيفي التي مرت تر  )٢٨١(
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  :هللا رحمهمن وصيته 

 وسلم وآله عليه هللا صّىل أشهد ان الإله إال هللا وحده الرشيك له وأشهد أن محمًدا عبد ورسوله 
وأن عليٍّا وليه بالحق وأن أهل البيت حجج هللا عىل عباده فمن واالهم نجا ومن تخلف 

  ...عنهم هلك وهوى
 تام من ذلك النذر، أن أقطّع يف سبيلك مظلوًما محروًما، إلهي نذرت نفيس وعىل يقني

وال ألوم نفيس عىل ذلك فاملشرتي هو الجبار والبائع هو عبد من عبيدك، يا إلهي 
فبحقك عىل عبادك تب عّيل وارحمني واغفر كبائر ذنويب وامح عني سوء عذابك 

، إمامنا به عرفت رسه قدسالعظيم، واعصمني من النار، واحرشين مع اإلمام الخميني 
  .طريق الحق واجعلني أتنور بنوره يوم ألقاك

  .واحرشين مع أحبتي من أخويت الشهداء الذين سبقوين إىل رضوانك
وصيتي إىل إخويت املجاهدين أطلب منهم إبراء ذمتي ألنني مقرص بحقهم كثريا، أما من 

  .ن شاء هللاجانبي فأنا قد أسقطت جميع حقوق األخوة ما عدا الشفاعة والدعاء إ 
إخويت، أول كالمي لكم أن التستخفوا بصالتكم وخاصة صالة الجامعة، وكذلك أوصيكم 

  .ان تكونوا إخوة بحق المجرد قول
إخويت، الترتكوا طريقكم الذي يعصمكم من غضب الجبار، رابطوا وجاهدوا واألجر عىل 

  ...هللا العيل العظيم
أبويوسف ( عيل هالل كاظم الشهيد كذلك أويص إخويت ان يدفنوا جسدي بالقرب من

  .فإنه ابن عمتي وقد استشهد يف عمليات حاج عمران) البغدادي
  .)٢٨٢(شيع تشييًعا مهيًبا يف مدينة قم املقدسة ودفن يف مقربة الشهداء

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
  

                                                                    
 .٨٦٠، رقم القرب٧، تسلسل١٦دفن يف قطعة )٢٨٢(
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     -     
م، وسط أرسة فقرية ١٩٦٠افظة ميسان عام ولد يف مح

الحال غنية بإميانها وتعففها وطيبها ورفضها للنظام 
  .البعثي، فنشأ عىل اإلميان والصالح ورفض النظام

أكمل الدراسة املتوسطة ثم اتجه للعمل كسائق يف 
  .وقت انتقلت فيه أرسته للسكن يف محافظة البرصة

 نشاطات عرف برفضه لحكم العفالقة، وقام بعدة
جهادية؛ منها توزيع املنشورات والكتب اإلسالمية 
وتوعية الناس عىل ما يحوكه صدام وحزبه من مؤامرات 
تستهدف الدين والقيم، رغم علمه أن رضيبة ذلك 

    .النشاط السجن والتعذيب واإلعدام
م من قبل جالوزة صدام، وأودع السجن يف البرصة والقى ١٩٨٢ألقي عليه القبض عام 

د صنوف التعذيب، من أجل انتزاع االعرتافات منه، لكن الجالوزة كانوا يصطدمون يف أش
  .صخرة صامء، فلم يحصلوا منه حتى عىل كلمة واحدة

نقل إىل األمن العامة يف بغداد، حيث كانت بانتظاره ذئاب جائعة هجمت عليه، وكأنها 
بار، فدعاه مخلًصا أن حصلت عىل صيد سمني، فلم يكن أمامه إال التوكل عىل هللا الج

مين عليه بالصرب والتحمل يك الينطق بيشء يؤدي إىل اعتقال إخوته املؤمنني، فأستجيب 
له وقابل أساليب تعذيبهم الوحشية وشدتها بشدة التحمل، ثم أخذ موثوقًا ملحكمة 

  .غريب أيبالثورة التي حكمت عليه بالسجن سبع سنوات ونقل من هناك إىل سجن 
م، ليساق قرسا من ١٩٨٦ بقرار العفو الذي أصدره املجرم صدام عام خرج من السجن

السجن اىل جبهة الحرب التي شنها النظام البعثي عىل الجمهورية اإلسالمية، وعن ذلك 
أجربت بعد خروجي من السجن عىل االشرتاك بتلك الحرب الظاملة «كان يقول أبومحمد 

رم حمل لواءها، فكيف يل أن أشرتك وقد كنت أعرف أهدافها ومن يقف وراءها وأي مج
بحرب ضد شعب مسلم ثار للخالص من حكم ظامل واستبدله بحكم اإلسالم، لذا قررت 

  .من حينها البحث عن طريق للخالص
ويف أول فرصة سنحت له عرب حقول األلغام واألسالك الشائكة والوديان واملرتفعات إىل 



 ٢٤٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 كامًال مع تلك القوات، قبل أن ينقل إىل أن وصل قوات الجمهورية اإلسالمية وبقي شهرًا

  .مدينة كرج الواقعة غريب العاصمة طهران حيث مخيم الالجئني
 )٢٨٣(وعن قصة هجرته كان يحيك لنا عندما جمعنا املوضع الجهادي يف منطقة ماوت

قررت الهجرة فرتكت الوحدة التي كنت فيها واتجهت إىل قوات الجمهورية «: فيقول
جتزت املوانع التي عملها الجيش العراقي أمامه خوفًا من أي هجوم، اإلسالمية بعدما ا

فوصلت املواضع اإليرانية دون أن يشعروا يب، ودخلت أحد املواضع عىل أحد املقاتلني، 
ففوجئ وحاول أن يأخذ سالحه، لكنني رميت بندقيتي، وقلت له أنا أخوك مسلم، 

  .فعرف أين جئت ألسلم نفيس إىل القوات اإلسالمية
م واشرتك معهم يف عمليات ماوت، ٢١/١٢/١٩٨٧التحق بصفوف مجاهدي بدر بتاريخ 

ولشجاعته وجرأته وكتامنه الرس، اختري إىل وحدة استخبارات فرقة بدر، وشارك مع 
أفرادها باستطالع الكثري من األهداف التي كان آخرها استطالع مدينة حلبچة ألنه كان 

  .تحمل املشاقدقيًقا يف استطالعاته، صبوًرا يف 
بعد استكامل االستطالع، بدأت عمليات حلبچة، وكان عىل املجاهدين قطع مسافات 

  .وعرة، وعبور أنهار شديدة الجريان، وسط هطول أمطار غزيرة
كان أبومحمد أحد األفراد الذين كلفوا بإيصال القوات إىل أهدافها وكان يرافقه يف تلك 

  .)٢٨٤(املهمة أبوذر البرصي
محمد وصاحبه دور  يبأ املجاهدون بالهجوم وسيطروا عىل أهدافهم وكان أل يف الليل بد

ويف الصباح كلفا بواجب داخل مدينة حلبچة التي استقبلت املجاهدين بفرح  .مشهود
ورسور لخالصهم من جور صدام وحزبه اللعني، فسكانها الوادعون كانو محبي للخري 

مجرمي القرن العرشين، فبإيعاز من والسالم، وما دروا ما خبأ لهم أشقياء البعث و 
، قامت الطائرات العراقية برضب املدينة )٢٨٥(صدام وأوامر مبارشة من عيل حسن املجيد

باألسلحة الكياموية، وحدثت مأساة كبرية، مأساة يندى لها جبني اإلنسانية التي 
كبري، بني انسلخت منها املخلوقات البعثية فلم متيز بني املدين والعسكري، بني الطفل وال

                                                                    
  .إحدى مناطق مدينة السليامنية:  ماوت)٢٨٣(
 .٢٢٢فحة  الذي مرت ترجمته صأبوذر حسن عباس هو الشهيد )٢٨٤(
 .الذي عرف فيام بعد باسم عيل كياموي )٢٨٥(
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 ولذلك عمدوا عىل ،املرأة والرجل، فالصداميون كانوا يعتربوا الناس األحرار أعداءهم

  .إذاللهم وهدر كرامتهم
محمد  أيبيف تلك األجواء امللوثة بالغازات السامة، سارع أبوذر للبس قناع الوقاية، لكن 

حمد ولكن أبا ذر  فنزع أبوذر قناعه وناوله إياه، فلم يقبل أبوم،مل يكن يحمل قناعه
أرص عليه وألبسه إياه، وهكذا كانا يؤثران عىل أنفسهام حتى استشهدا متعانقني مًعا 

م ليواسيا أهايل حلبچة املظلومني، وعرجت روحيهام إىل ربهام ١٧/٠٣/١٩٨٨بتاريخ 
  .الكريم

  .)٢٨٦(شيع ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة

  
  )حميد خالف عيالن(الشهيد أبوسالم الساعدي . ٢  الشهيد أبومحمد البرصي. ١  

                                                                    
  .٨٧٩ رقم القرب ٩ تسلسل ١٦ دفن يف قطعة )٢٨٦(
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     -     
بعد سقوط شاه إيران عىل يد الشعب اإليراين 

 وزوال رشطي رسه قدسبقيادة اإلمام الخميني 
توجهت أنظار االستكبار إىل الطاغية ، املنطقة 

رش صدام التكريتي ليكون البديل املناسب، بل األ 
من الشاه فكان شعبنا املقهور هو الضحية 
ملخططات الكفر العاملي، ونزوات حاكم العراق، 

 وزج آخرين يف السجون وساق ه،فقتل خرية أبناء
الباقي إىل حرب شنها ظلاًم وعدوانًا عىل 

قد كان الكثري من أفراد و الجمهورية اإلسالمية، 
الجيش يدركون ذلك املخطط العدواين جيًدا، 

 يأتون أسارى إىل القوات اإلسالمية زرافات واكانف
  .بار العقايبووحدانًا، وكان من بينهم الشهيد ج

  

  .، محلة األورفيل، يف العاصمة بغداد)٢٨٧(م يف مدينة الثورة١٩٦١ولد عام 
ترعرع وكرب يف أحضان أرسة مؤمنة ملتزمة بتعاليم اإلسالم ومتمسكة بوالية أهل بيت 

  .السالم عليهمة العصمة والطهار 
مل يكمل دراسته االبتدائية بسبب الظروف املعيشية القاهرة، حيث توجه إىل العمل يف 

  .البناء ملساعدة أرسته
م سيق إىل الخدمة اإللزامية يف الجيش العراقي، ثم زج يف الخطوط ٣/١/١٩٨٠بتاريخ 

  .األمامية لجبهة الحرب، بعد ان أنهى الدورة العسكرية
ة التي نّسب إليها يف مدينة املحمرة التي كانت وقتئذ محتلّة من استقرت الفرقة السابع

قبل نظام صدام العفلقي، إىل ان قامت قوات الحرس الثوري والجيش اإليراين مبحارصة 

                                                                    
  . مدينة الصدر حاليًا)٢٨٧(
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م فوقع يف أرسها ليكون ضيًفا عىل ٢٣/٠٥/١٩٨٢املدينة من جميع منافذها بتاريخ 

  .الجمهورية اإلسالمية
كرات األرس بالبناء الذايت، واإلعداد الروحي واالستعداد استغل فرتة تواجده يف معس

للمنازلة يف سوح الجهاد وضد البعثيني الكفرة الذين مألوا عينيه من املشاهد اإلجرامية 
واألساليب الوحشية ضد أبناء العراق الرشفاء والتي كانت سببًا رئيسيٍّا يف شحذ همته 

  .وحامسته
م ضمن الدورة الرابعة التي أقيمت يف ٢٢/٩/١٩٨٧التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

معسكر الحر الرياحي، وبعد إنهاء الدورة التدريبية انضم إىل فوج جعفر الطيار 
  .السالم عليه التابع إىل فرقة اإلمام عيل السالم عليه

ُعرف باتزانه وهدوئه وحسن سلوكه وطيب نفسه كام كان مخلًصا يف أداء واجباته 
  .عىل أفضل وجهالجهادية وإنجازها 

خاض مع إخوانه املجاهدين معركة تحرير حلبچة يف شامل العراق ورضب أروع األمثلة 
م ليختم حياته ٢٠/٣/١٩٨٨يف الصمود والثبات إىل ان نال وسام الشهادة السامي بتاريخ 

الجهادية مرضًجا بدم الشهادة الزايك شاكيًا إىل ربه ظالماته وظالمات األبرياء التي 
  .ىل يد العفالقة املجرمنيالقوها ع

  .)٢٨٨(تم تشييع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة
  :هللا رحمهمن وصيته 

َوال تَرْكَُنوا إَِىل الَِّذيَن ظَلَُموا ﴿: ال تركنوا إىل الطاغوت أيٍّا كان ألن هللا قال يف محكم كتابه
ُكُم النَّاُر َوَما لَ    ).١١٣:هود (﴾ ِمْن أَْولِيَاَء ثُمَّ التُْنَرصُونَ ُكْم ِمْن ُدوِن هللاِ فَتََمسَّ

أَال إِنَّ ﴿: كونوا من حزب هللا فإن فيه نجاتكم وغلبتكم فإن هللا يقول: إىل أهيل وأحبتي
  ).٢٢من اآلية: املجادلة (﴾ ُهُم الُْمْفِلُحونَ ِحزَْب هللاِ 
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
 .٢٠٢، رقم ٥ تسلسل، ١٨قطعة  دفن يف )٢٨٨(
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   _          
قيمة كل إنسان يف حياته تتحدد من خالل عطائه 
تجاه واجبه امللقى عىل عاتقه إزاء أمته، حيث 
تتسامى نفوس أصحاب العطاءات الكبرية إىل 
القمة من خالل االستعداد للعطاء وليس هناك 

دأ الحق أفضل من اسرتخاص النفس يف سبيل مب
وممن حمل رشف التقوى والفضيلة وجاد  .املبني

  .بنفسه يف ميادين الحق الشهيد أبوإميان املوزاين
يف مدينة الجهاد والشهادة البرصة الفيحاء كان 

م وسط أرسة مؤمنة موالية ألهل ١٩٦٤مولده عام 
    . السالم عليهمالبيت 

لحي الفقري الذي عاىن اإلهامل ذلك ا) خمسةميل(نشأ وترعرع يف املعقل محلة الهادي 
املتعمد من قبل حكومة البعث الحاقدة فلقد قدم ذلك الحي خرية أبنائه شهداء عىل 

  .مذبح العقيدة
أكمل دراسته االبتدائية ثم دخل متوسطة بابل يف األبلة وبعد إكامل دراسته املتوسطة 

  .اتجه للعمل لتهيئة العيش الكريم ألرسته
 الحرب التي شنها صدام املقبور عىل الجمهورية اإلسالمية فكان أجرب عىل االشرتاك يف

رافًضا لتلك الحرب الظاملة باحثًا عن طريق للخالص فهيأ هللا له سبيًال عن طريق جزيرة 
الشاهيتة املجاورة لجزيرة أم الرصاص إحدى جزر شط العرب، فقد عرب الشط سباحة 

م ١١/٠٥/١٩٨٦ فوصلوا يف )٢٨٩(زبيدي محمد هادي ال الشهيدمع ستة من أصدقائه منهم
  .بسالم

: مل يكن هدفه الخالص من الحرب والعيش بسالم بل كان هدفه أفضل وأسمى من ذلك

                                                                    
 ,م٢٥/٠١/١٩٨٧من أهايل بغداد استشهد رشق مدينة البرصة بتاريخ  )٢٨٩(
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الوقوف بوجه الطاغوت الذي عاث يف األرض الفساد فسجن خرية الشباب وأعدم مئات 

ل  ذلك النظام الذي حارب كل ما ميت للفضيلة بصلة وأحيى وشجع عىل ك،اآلالف منهم
ا عىل املؤمنني الوقوف بوجهه   .ما ميت للرذيلة بصلة وكان حقٍّ

  .)٢٩٠( الذي وجهه بصوته يصك أسامعه الصدر الشهيدلقد كان نداء
لقد انتهز عودة فرصة تواجده يف إيران حيث تهيأت له أسباب محاربة العصابات 

م وبعد ٠٦/١٢/١٩٨٦املجرمة فالتحق بالدورة الثانية والعرشين من قوات بدر بتاريخ 
 واشرتك معه يف عمليات جهادية بالقرب من  الصدر الشهيدإكاملها نُّسب إىل فوج

  .جزيرة أم الرصاص ثم عىل مشارف مدينة البرصة
م اشرتك يف عمليات تحرير مدينة حلبچة وفيها أبىل بالًءا حسًنا ١٢/٠٣/١٩٨٨ويف تاريخ 

  وسيطر هو وأخوته من فوجيس يك البيفكان يتقدم نحو مواقع العدو وميطرهم بسالحه 
  . عىل أهدافهم ودمروا كل مواقع البعثيني الصدرالشهيد

امتاز أبوإميان بالهدوء والخلق الرفيع وحسن املعارشة وباإلقدام والشجاعة وكرثة 
  .العبادة

كان صامئًا يف أكرث األوقات حتى يف خطوط «: يقول عنه املجاهد أبودعاء الديراوي
 لينتقل ،ان يلهج بالشهادة والشهداء، ويتمنى اللحاق بهم رسيًعااملواجهة مع العدو، وك

، وكان مطيًعا لألوامر التي تصدر من آمريه السالم عليهإىل جوار الرسول واألمئة األطهار 
 ،يس يك البيوكان يستقبل الواجبات برحابة صدر وكان يرص عىل أن يكون سالحه رشاشة 

  .ح ثقيل وأجره أكرث وهو أشد عىل األعداءألن ذلك السال : وعندما كان يسأل يقول
كانت املحطة األخرية يف حياته هي عمليات شاخ شمريان، تلك العمليات البطولية التي 
صمد فيها املجاهدون بوجه العدو الذي حاول السيطرة عليها لتكون مقدمة للهجوم 

د، يوم االلتحاق عىل مدينة حلبچة فرضبوا مثًال يف التضحية والفداء، وجاء اليوم املوعو 
باملعشوق، فبعد ان أبىل بالًءا حسًنا أصيب بشظايا يف أماكن مختلفة من جسمه فسقط 

م لتعرج روحه إىل أعىل عليني مع النبيني والصديقني ٧/٠٤/١٩٨٨شهيًدا بتاريخ 

                                                                    
عراقي خارج العراق ان يعمل كل ما بوسعه من أجل إزالة عىل كل عىل كل مسلم يف العراق و «)٢٩٠(

  .ولو كلفه ذلك حياتهالحبيب  عىل صدر العراق جاثم الكابوس الهذا
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  .والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيًقا

شهداء ودفن يف مقربة شيع تشييًعا مهيًبا يف مدينة قم املقدسة مع كوكبة من ال
  .)٢٩١(الشهداء

  :هللا رحمهمن وصيته 
َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل ِهللا َجِميًعا َوال تََفرَّقُوا َواذْكُُروا نِْعَمَت ِهللا َعلَْيُكْم إِْذ كُْنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف ﴿

  .)٢٩٢(﴾بنَْيَ قُلُوِبُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَوانًا
  .ي الهدى محمد وآله الطيبني الطاهرينالسالم عىل نب

 ونائبه بالحق اإلمام الخميني أرواحنا فداء لحظة من فرجه هللا عجلالسالم عىل إمام العرص 
  .عمره الرشيف

  .السالم عليهعبد هللا الحسني  أيبالسالم عىل السائرين بدرب سيد الشهداء 
وقوف بوجه أعداء هللا أوصيكم إخويت بتقوى هللا ونظم أمركم وتوحيد صفوفكم وال

ورسوله واملؤمنني واجتثاث قوى الرش أينام وجدت ورفع راية الإله إال هللا، ودعوا الفرقة 
ألنها من عمل الشيطان، فإن يف توحيد صفوفكم واتحاد كلمتكم وقتالكم تحت راية 
اإلسالم لصونه وحاميته، قوة لإلسالم الذي بني بدماء الشهداء الذين سبقونا، ويجب 

  ...لينا االستمرار بهذا النهج ومن هللا العون والتوفيق والسداد وإليه ترجع األمورع
أويص ان يكون دفني يف مدينة قم املقدسة وأويص إخواين االلتزام باإلميان وأويص 

  ...أخوايت بالحجاب
  .وصيتي إىل والدي وإخواين وأخوايت وأصدقايئ ان يربؤوا ذمتي وأنا أبرئهم الذمة جميًعا

  حيٍّا عليك أباإميان يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث سالم    
  

                                                                    
 .٤، رقم القرب١، تسلسل١٧ دفن يف قطعة)٢٩١(
 .١٠٣من اآلية: آل عمران سورة )٢٩٢(
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    –     
شاب وسيم، تعلو وجهه هيبٌة وجامل، يتعرث يف مشيته 
خجال واستحياءا إذا شاهد مؤمًنا مجاهًدا أكرب منه سنا، 

وال إال أنه كان بطًال مغوارا يف ساحات الوغى اليتعرث 
يرتدد وال يهاب املوت يف سبيل هللا، مقداًما يف لهوات 

  .الحرب من أجل احقاق الحق وإزهاق الباطل
  .م يف قضاء الحي التابع إىل محافظة واسط١٩٦٨عام ولد

كان هالل يف املدرسة يف الصف السادس االبتدايئ عندما 
؛ وكانت أمه تعد صباًحاطرق زبانية صدام باب منزلهم 

 املدرسة، فخرج أبوهالل يفبقية أبنائها  و ، الطعام 
    . له يجب أن تأتوا معنا إىل مركز الرشطةيلمرسعا فق

م، طرقت الباب وكنت أعد ١٩٨٠يف بدايات الشهر الرابع لعام «تقول الحاجة أم هالل 
ثم » تعال معنا إىل املركز«الطعام، فخرج زوجي وإذا بهم رجال الرشطة، فقيل له 

ماذا «، فقلت له »ليك خمس دقائق، تجمعي فيها حاجياتك« وقال التفت أحدهم إيل،
بيت مجيد —فجمعت شيئا من الفراش لألطفال، وأوصيت جرياين » أستطيع أن أجمع؟

 باالطفال، وخرجنا بذلك الوضع الندري ماذا يراد بنا فقدكنت قلقة عىل —الفرايت
  .أطفايل حتى جاء بهم الجريان إىل املركز

 الكوت؛ التي جمعت فيها عرشات األرس ثم نقلوا يف اليوم التايل بواسطة نقلوا إىل مدينة
  .السيارات العسكرية إىل الحدود اإليرانية

هالل واحدة من آالف  أيببتلك الطريقة الال إنسانية كانت تعامل األرس العراقية وأرسة 
  .األرس التي أبعدت عن ديارها بحجة التبعية اإليرانية

جاءوا بسيارات الجيش الشعبي وأركبوا العوائل بعضها فوق «ل تقول الحاجة أم هال
بعض، ويف حالة مزرية ألقوا بنا ليال عىل الحدود اإليرانية يف منطقة مليئة باألشواك، 
وكانت الرياح شديدة والظالم دامس ورصاخ األطفال يتعاىل من الخوف، فقد كانت ليلة 

د مسري شاق وصلنا إىل الجانب مأساوية تحيك جزء من جرائم صدام وحزبه، وبع
اإليراين، فاستقبلنا ونقلنا بواسطة السيارات ثم أسكنا يف مخيم قبل أن ننقل إىل مدينة 
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  .)٢٩٣(جهرم

بقيت تلك املأساة تفور يف نفس هالل ملا عاناه وعانته أرسته بل وما عاناه الشعب 
ع الجهادية يف رشق العراقي من ظلم وجرائم من قبل النظام البعثي، فاندفع مع املجامي

  .البرصة، وأهوار ميسان وهو بعد مل يبلغ الحلم
وبعد . عرشة م ضمن الدورة الثانية٠٧/٠٣/١٩٨٥التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

  الشهيداالنتهاء من الدورة التدريبية بقسميها العسكري والعقائدي انضم إىل فوج
  .الصدر

التي نفذها املجاهدون للسيطرة عىل م، اشرتك يف عمليات القدس ٢٣/٠٧/١٩٨٥بتاريخ 
 —النصف الجنويب لبحرية أم النعاج وكانت تلك أول عمليات واسعة نفذها لواء بدر 

 وامتازت تلك العمليات بدقة االستطالع والتنفيذ وكان لعامل ،النواة االوىل لقوات بدر
 فقد ،ملقاومةاملباغة واستخدتم مجاميع من الغواصني دور كبري يف شل قدرة العدو عىل ا

  .تحققت جميع أهداف العمليات عىل محوريها الرشقي والغريب
م نفذ املجاهدون عمليات عاشوراء لتحرير النصف الشاميل لبحرية ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ

ام النعاج وكذلك تحرير املناطق واملمرات املائية املحيطة بها، فتهاوت مواقع العدو يف 
الع يف وحدة االستخبارات طرقا بني كل موقعني وقت واحد بعد أن شقت عنارص االستط

 بعد أن انطلقت الرشارة األوىل الساعة الثانية بعد —من مواقع العدو، فبوغت العدو
 ومل يبد مقاومة تذكر رغم سعة املنطقة وكرثة قواته فيها، فبعد أقل —منتصف الليل

 مشهود فيها سالم دور يبمن ربع ساعة سيطر املجاهدون عىل كل أهدافهم وكان أل 
  .وأبدى بطولة فائقة وعرف املجاهدون شجاعة ذلك الفتى وإقدامه

م نفذ املجاهدون عمليات بطولية حرروا فيها مرتفعات گردكوه ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 
وگردمند يف حاج عمران، وقد كان هالل مع مجموعة الصولة التي اقتحمت مواقع 

ت لسجله الحافل باملآثر العدو فأضاف يف تلك العمليات صفحة مرشقة أضيف
  .والبطوالت

                                                                    
جنوب ايران حيث أقيم مخيام كبريا لالجئني واملسفرين قضاء تابع ملحافظة فارس :  جهرم )٢٩٣(

  .العراقيني
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وعن تلك الصفات يتحدث . اتصف أبوسالم باإلميان والشجاعة وخدمة إخوته املؤمنني

 ذا أخالق إسالمية عالية، وكان بطال  الشهيدكان« فيقول )٢٩٤(املجاهد أبوحسن التميمي
  .شجاعا اليدخل الخوف إىل قلبه فرتاه كالليث يتقدم نحو املواقع الصدامية

يف أحد األيام كنا نتناول وجبة الغداء يف «عن كرمه وسخائه، يضيف املجاهد أبوحسن و 
منطقة طاق بستان يف كرمانشاه، فدخل علينا طفل مسكني، فقام إليه هالل، وأعطاه 
طبق األكل املخصص له، ثم مد يده وأخرج قطًعا من النقود ووضعها يف جيب ذلك 

  .الطفل
عندما يأيت بإجازة يرفض لبس القمصلة «ج بشار وعن التزامه يقول والده الحا 

كان يقول هذه مخصصة للعمل ! العسكرية، وعندما نقول له الجو بارد، البس قمصلتك
  .الجهادي وال يجوز لبسها هنا

شارك بواجبات جهادية يف أماكن مختلفة وكانت محطته األخرية يف فك الحصار عن 
يطرة عليها متهيدا للهجوم عىل مدينة مرتفعات شاخ شمريان عندما حاول العدو الس

 ولكّن هالًال وإخوته كانوا لهم باملرصاد، فدارت معركة حامية الوطيس، انترص ،حلبچة
فيها املجاهدون وهزم جيش صدام رش هزمية تاركا أشالء قتاله متأل الوديان واملرتفعات، 

م بتاريخ  فأصيب أبوسال ،وللتغطية عىل فشلهم راح أذناب صدام يقصفون املنطقة
م وسقط عىل األرض مخضبا بدم الشهادة فرجعت نفسه املطمئنة إىل ربها ٠٧/٠٤/١٩٨٨

  .راضية مرضية وليكون عرسه كام أراد وسعى حورية يف الجنة
عندما «وهنا ينقل املجاهد أبوحسن التميمي وقد كان حاًرضا عند استشهاده فيقول 

  .سقط هالل شهيًدا امتألت املنطقة برائحة عطرة
تم تشييعه تشييًعا مهيبًا يف مدينة يزد، ثم نقل إىل مقربة الشهداء يف قم املقدسة ودفن 

  .)٢٩٥(حيث ما أوىص
 ه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا عليسالم    

                                                                    
 وهو املرحوم عالء خالد محمد التميمي الذي وافاه االجل بعد عودتِه من واجب داخل العراق )٢٩٤(

 .ليطوي سجله الجهادي
 .٦٥ رقم القرب ١ تسلسل١٧دفن يف قطعة )٢٩٥(
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      -     
رجال التلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة ﴿

  ﴾زكاةوإيتاء ال
هكذا كان ذلك الشاب الذي ترىب يف أحضان أرسة عرفت 

 بل السالم عليهمالبيت بالتقوى والورع، والزهد وحب أهل 
السري عىل خطهم ومنهجهم، لهذا قدمت أبناءها يف 
سبيل معتقدها، ومن بني رجالها األشداء والزاهدين يف 
الدنيا والذين مل تلههم التجارة عن الذكر، هو جاسم ذو 

همة العالية، شاب يف ريعان شبابه طلّق الدنيا ومتعها ال
لعلمه بأن ما فيها زائل وما عند هللا باق، لهذا سلك 
درب املخاطر وطريق ذات الشوكة ليقينه بأنه أقرص 

  .ىل ما أعد هللا لعباده الصالحنيالطرق للوصول إ
  

 وترعرع بجوار عاش .م١٩٦٧من مواليد مدينة النجف األرشف، الجديدة األوىل، عام 
  . واغرتف من ذلك املعني ما يكفيه لسفرهالسالم عليهطالب  أيبأمري املؤمنني عيل بن 

أكمل السادس االبتدايئ يف محلته لكن سلطة البعث الحاقدة مل متهله لالستمرار بدراسته 
م وأجربتهم عىل صعود سيارات ١٩٨٠فداهمت بيتهم يف نهايات الشهر الثالث لعام 

  …ون ان متهلهم باصطحاب ما يحتاجونه من مستلزمات رضوريةاألمن من د
م مع مجموعة ٠١/٠٤/١٩٨٠مل يطل اعتقالهم حتى ألقي بهم عىل الحدود اإليرانية ليلة 

من األرس األخرى، يف أجواء مرعبة وسط إطالق نار من قبل مجرمي حزب البعث 
صيحات األطفال وبكائهم وعصابات صدام، وعربوا الحدود ليًال مشيًا عىل األقدام، وسط 

ورعب النساء وخوفهن وآهات الشيوخ وحرساتهم، كل ذلك كان يشعل يف قلب جاسم 
  .جذوة الثأر واالقتصاص من أولئك املجرمني

وصلوا إىل الجمهورية اإلسالمية وتم نقلهم وإسكانهم يف أحد املخيامت املخصصة 
  .هانإلسكان الالجئني، ثم أختارت أرسته السكن يف مدينة أصف

، فشعر عرشة شن صدام املقبور حربه عىل الجمهورية اإلسالمية وال زال جاسم يف الثالثة
ان بابًا من أبواب الجهاد قد فتحت وعليه االلتحاق باملجاهدين العراقيني الذين ركزوا 
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عملياتهم الجهادية داخل العمق العراقي فحاول مرات عديدة التطوع يف صفوف 

  . يرفض لصغر سنهاملجاهدين إال انه كان
 —)٢٩٦(رحيم دلّو أيب  الشهيددورة —بعد تشكيل قوات بدر التحق بدورتها الرابعة 

  .م١٥/٠٢/١٩٨٤والتي بدأت تدريباتها بتاريخ 
 وقد ارتدى ثوب الجهاد، وكم كان سعيًدا وهو يرى نفسه بني ،امتشق سالحه فخوًرا

لرافدين الغيارى الذين اجتمعوا أولئك الرجال املؤمنني واملجاهدين، بني ثلة من أبناء ا
من كل مدن العراق، اجتمعوا للذود عن اإلسالم، وحرماته املنتهكة يف العراق، جمعتهم 

  .)٢٩٧( يف ندائه ألبنائه مبختلف مذاهبهم وقومياتهم الصدر الشهيدفتوى مرجعهم
بدأت الدورة الرابعة بقسميها العسكري والعقائدي ليتخرج املجاهد وهو قوي الجسم 

  .الروح مبا يتلقى من دروسو 
كان أبومحمد متفانيًا يف استيعاب الدروس وتطبيقها وقد عاش بني أولئك الرجال الذين 
جاد بهم رحم الزمان ليعيدوا لنا تلك الصور املرشقة، صور صدر اإلسالم وأصحاب 

حيدر  وأيبحسن العيل  وأيب )٢٩٨(ياسني البرصي أيب، عاش مع السالم عليهعبدهللا الحسني  أيب
  .، عاش معهم فاستلهم دروس التضحية والفداء)٢٩٩(حسني النعيمي وأيبالكرار 

اشرتك يف واجبات جهادية عىل مشارف مدينة البرصة، وشارك املجاهدين يف هور 
 وملساعدة أهله لالنتقال من مدينة إصفهان إىل مدينة  الصدر الشهيدالحويزة مع فوج

هدين ليعود اىل صفوفهم ثانية بتاريخ األهواز اضطر لالبتعاد عن إخوته املجا
  . الصدر الشهيدم مع فوج٤/١/١٩٨٦

عمل يف أحد مراصد وحدة االستخبارات ولكنه كان يرص عىل املشاركة يف العمليات 
  .الجهادية

                                                                    
  .١٥األول من املوسوعة صفحة  هو الشهيد أحمد فتاح دلّو مرت ترجمته يف الجزء )٢٩٦(
عراقي خارج العراق ان يعمل كل ما بوسعه من أجل إزالة عىل كل عىل كل مسلم يف العراق و «)٢٩٧(

  .ولو كلفه ذلك حياتهالحبيب  عىل صدر العراق جاثم الكابوس الهذا
 قضاء أبو الخصيب، — هو الشهيد عبدالرحمن شمر املنشداوي من أهايل مدينة البرصة )٢٩٨(

  .م رشق مدينة البرصة١٩٨٧هد عام استش
  .٢٤٩ و١٠٣ و٩٧ مرت تراجمهم يف الجزء األول من املوسوعة يف الصفحات )٢٩٩(
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باقر األزرقي،  أيبدخل دورة يف أنواع مختلفة من املراصد يف مدينة طهران، مع املجاهد 

ن وقد شارفت دورتهام عىل االنتهاء، سأله جاسم عن أخبار وعندما زارهام أحد املجاهدي
املجاهدين فأخربه بأنهم يستعدون لعملية جهادية، يف مدينة حلبچة، فالتفت جاسم 

، فقال له »أنا سأنطلق اليوم للمشاركة مع أخويت املجاهدين«باقر األزرقي وقال له  يبأل 
أنا استفدت منها ما به «أجابه أبومحمد ف» إن الدورة مل تنته بعد وعلينا إمتامها«أبوباقر

  .، فحمل حقيبته والتحق باملجاهدين وشارك يف تلك املعركة». الكفاية وسأنطلق اليوم
هكذا هم املجاهدون يف معسكرهم، أما يف معسكر صدام فقد كان الجنود يهربون إذا 

نجد سمعوا بهجوم أو عملية ستنفذ، ولو اطلعنا عىل سجل الجيش العراقي فقلام 
جنديٍّا استمر بخدمته من دون هروب، وبديهي جًدا ان نجد الفارق بني املعسكرين 
فالجندي العراقي سيق مجربًا إىل املحرقة، أما املجاهد فقد كان يرص عىل االشرتاك يف 
العمليات الجهادية وعندما كان يرفض قبول املتطوعني من صغار السن يف قوات 

  .يض من الدمع تولّوا وأعينهم تف،املجاهدين
استمر أبومحمد يف طريق ذات الشوكة، فلم يكل ومل ميل لصعوبة الطريق، وطول املدة 

أستمر إن شاء هللا ألن هديف « فكان قد أجاب عن سؤال ورد يف استامرة التطوع بقوله 
  .نجاة وطني من الكفار

 فلول كانت املحطة األخرية من حياة جاسم عىل مرتفعات شاخ شمران عندما صال عىل
البعثيني يف ملحمة بطولية سطر فيها املجاهدون أروع صور البطولة والتضحية وبعدما 

م لتعرج روحه من تلك ١٥/٠٤/١٩٨٨ سقط شهيًدا بتاريخ ،أصيب بشظايا يف رجله
  .املرتفعات إىل ربها راضية مرضية

  .شيع جثامنه الطاهر ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة األهواز
  حيٍّاامحمد يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث  عليك أبسالم    
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 :    -     
م وسط أرسة مؤمنة ١٩٦٠ولد يف محافظة كربالء عام 

 استلهم من جواره لإلمام ، ، فنشأ مؤمًنا حسينيٍّا،حسينية
  .الحسني االباء والرفض والوقوف بوجه الظاملني

ية ثم أكمل املتوسطة يف مدرسة أكمل الدراسة االبتدائ
  .املعارف يف حي العامل، بعدها اتجه للعمل مع والده

 أستدعي للخدمة اإللزامية، ،م١٠/١٠/١٩٧٩بتاريخ 
وبعد اندالع الحرب زج فيها إىل أن أرس بتاريخ 

م، ثم نقل إىل معسكر الداوودية لالرسى ٢٢/٠٧/١٩٨٢
  …يف طهران

  
 ثم القيام بدوره الرسايل بهداية األرسى، وكان ،نفسهفرصة مؤاتية إلعداد كان األرس 

  .دوره مشهوًدا
لقد كانت « يذكر املجاهد أبومحمد الكعبي عن دوره يف معسكر األرسى فيقول 

عامر الكعبي مواقف بطولية يف معسكرات الهداية، حيث كان يأمر باملعروف  يبأل 
  …وينهى عن املنكر وكان يتصدى للبعثيني بشجاعة

عند ذلك بل كان يطالب املسؤولني يف معسكرات األرس بإلحاح عىل السامح له مل يقف 
 ليؤدي ما عليه تجاه شعبه ويقف بوجه الظلم الذي رفع لواءه ،بااللتحاق باملجاهدين

  .صدام وحزبه اللعني
حقق هللا له أمنيته بااللتحاق باملجاهدين بعد خروجه من األرس وااللتحاق بالدورة 

ت املتطوعني من معسكرات األرس والتي بدأت تدريباتها يف معسكر الحر األوىل من دورا
م يف مدينة سنقر التابعة ملحافظة كرمانشاه، لتكون أوىل ١٠/٠٧/١٩٨٦الرياحي بتاريخ 

مشاركاته الجهادية عىل مرتفعات گردمند يف حاج عمران، وقد كان له دور بطويل رائد 
  .يف تلك املعركة

م اشرتك يف عمليات جهادية عىل مشارف مدينة ٢٠/٠١/١٩٨٧خ بعد أشهر قليلة وبتاري
  .البرصة، وكانت ملحمة جهادية رضب فيها املجاهدون مثًال يف التضحية والفداء



 ٢٦٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
شارك أبوعامر يف العديد من الواجبات الجهادية يف قواطع مختلفة ثم كانت املحطة 

م حيث كان ١٤/٠٣/١٩٨٨االخرية يف حياته الجهادية هي عمليات تحرير حلبچة بتارخ 
  .آمرًا ألحدى رسايا الفوج الثالث، استطاعت يف هجوم صاعق السيطرة عىل أهدافها

 ظنٍّا منهم بأن ليايل الظلم قد انقشعت عن ،فرح أبناء املدينة بإخوانهم املجاهدين
مدينتهم الجميلة الوادعة، ولكن أىن لشياطني االنس وأبالسة البعث يف العراق أن 

 لهذا أصدروا أوامرهم لسلب تلك البسمة التي رسمت عىل ،وا فرحتهميدعوهم يكمل
محيا اطفال ونساء املدينة، فرضبوهم بالغازات السامة املحرمة دوليٍّا، والتي يأباها أي 
انسان ميتلك ذرة من ضمري أو قليل من رجولة، ولكن الضمري وال رجولة لتلك املخلوقات 

  .الغريبة مصاصة الدماء
 تشم ،دودة حولت تلك املدينة التي كانت تنبض بالحياة إىل مدينة أشباحيف دقائق مع

 ،رائحة املوت من كل جوانبها، وسقطت كل األقنعة التي توارى خلفها البعثيون الجناة
فقد كانوا يقصفون املدن االيرانية ثم يربرون ذلك مبا شاؤوا من تربيرات، ولكن ساءت 

فلم يبق عذر لصاحب عقل ان يقف مع صدام وجوههم عندما رضبوا مدينة عراقية، 
  ويدافع عنه؟

كفى أبوعامر واخوته املجاهدين فخرًا ان يكونوا مدافعني عن املظلومني واقفني ! نعم
امتاز بأخالقه العالية وبخدمته إلخوته املجاهدين، كام امتاز  .بوجه صدام وعصابته

  .بابتسامته وإدخاله الرسور عليهم
طاملا نظم القصائد يف رثاء الحسني وأصحابه، كام رفد أدب الجهاد كان شاعرًا حسينيٍّا 

  .والثورة يف الشعر القريض والشعبي
كان يشتاق إىل لقاء هللا ويعشق الشهادة يطلبها حثيثا، وكم كان يذكر اخوته الشهداء 
ويتمنى اللحاق بهم، وقد جاء اليوم املوعود، يوم اللقاء باملعشوق واستعد لذلك، فقد 

 وتعطر ثم بدأ مع رسيته بالهجوم عىل أعداء هللا، الذين عاثوا يف االرض الفساد تزين
 ،وحاولوا السيطرة عىل مرتفعات شاخ شمريان من أجل التمهيد الستعادة مدينة حلبچة

فبعد ان أذاقوهم الذل والهوان واملوت الزئام، أصيب بشظايا يف رجله وجبهته ليكون 
ه رخيًصا يف سبيل دينه واملستضعفني من أبناء شعبه، خضاب اللقاء دًما طاهرًا قّدم

م، لتعرج روحه الطاهرة إىل ١٥/٠٤/١٩٨٨فسقط شهيًدا عىل رىب شاخ شمريان بتاريخ 
  .بارئها راضية مرضية

  .شيع مع كوكبة من الشهداء ودفن يف مدينة مشهد املقدسة
 .السالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا
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  : هللا رحمهمن وصيته 

إخويت األعزاء إنني أرى أبواب السامء مفتحة واملالئكة واقفون عليها ضاحكني 
مستبرشين ينظرون إىل االرض بلهفة وخاصة إىل الخط األول للمواجهة وان أشباًحا 
بيضاء ذات أجنحة تنزل كقطع الوفر األبيض عىل الجبهة، وأخرى تصعد باالتجاه 

  .زلوا وماذا يأخذون إذا صعدوااملعاكس، الأدري ماذا يعطون إذا ن
 خط االنبياء واالمئة املعصومني، ،فاستبرشوا ومتسكوا باالمام وخطه الطاهر! اال يا اخويت

فام متسك مخلوق بالوالية اال امسك بكأس املحبة عند حوض امري املؤمنني ويقول له 
 تبدلوا  وأن الجنة لتشتاق اليه والحور والولدان تنتظر قدومه فال…ضاحًكا أسقني

  ..اآلخرة بالدنيا فإنها دار عام قريب تخرب
  :قصيدته اىل أمه

             
      ّ      ّ     

           ّ     
     ّ         ّ  

            
        ّ      

       ّ    ّ    ّ  
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   !             
                

                
             

                    
    ّ         ّ    

 ملا زار مجموعة من املجاهدين اول دورة من دورات ١٩٨٦ألقاها عام ة قصيدوهذه 
  .املتطوعني من معسكرات األرس يف سنقر

       ،       
      ،      

   ،             
      ،       

        ،        
 ّ                ّ  

       ،  ّ     
         ّ    ،   
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    ،     ،          ّ  
ّ       ،       

   ،     ّ      
   ،          ّ  

***  
          
    ،     

  َ َ        ّ    
          ،     ّ  

       ّ   ،  ّ  
    ّ   ،   ّ    

    ،      ّ  
               

     ، ّ           
              ّ             ّ  
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ّ                   
    ،       

  ،         
     ّ     

         ،      ّ  
       ،       

      ،          
            

       ،      
       ،     

           ،    
                

  ،           ،     
         

   ،     
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      ،      
  ،        

   ،           
        

   ،   ،   ،    
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    -     
م الواقعة ١٩٦٨أنار منري دار الحاج رحامن عام 

 تلك الدار ،يف قضاء الحي التابع ملحافظة واسط
التي شيدها يف منطقة الرساي والتي كانت تهفو 

 فقد كانت السالم عليهمالبيت إليها قلوب محبي آل 
  .عامرة مبجالسهم

امتازت تلك األرسة الكرمية بكرمها ومتاسكها 
وعالقاتها االجتامعية الطيبة، فلم يرق ألحفاد 
معاوية ويزيد ذلك، فأصدروا قرارهم الجائر 

م وملا يبلغ ١٩٧١بتسفري الحاج رحمن وأرسته عام 
منري سن الرابعة من عمره، فقد استيقظوا عىل 

  …طرقات الباب وصيحات زبانية صدام
  

  ماذا تريدون منا؟: م الحاج رحامنباب فإذا الكالب املسعورة تحيط بهم فناداهفتحوا ال
  تأتون معنا جميًعا —
 !أمهلونا إىل الصباح —
  .بل اآلن —

  : الحاج رحامن وأمر أرسته لإلرساع بالخروج قائًال )٣٠٠(اسرتجع
  .أرسعوا قبل ان يدخلوا عليكم فال حياء وال كرامة عند هؤالء القوم

 ان يأخذوا شيئا أو يصطحبوا مام لديهم وما هي إال ساعات حتى وجدوا مل يستطيعوا
  .أنفسهم يف منطقة الشالمچة عىل الحدود اإليرانية

                                                                    
  . قال إنّا هلل وإنّا إليه راجعون)٣٠٠(
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هكذا وبكل سهولة تسلب األموال ويعتدى عىل الكرامات ظلاًم المثيل له إال يف مدرسة 

  .بني أمية
ا من هناك إىل مخيم وصل الحاج رحمن وأرسته إىل مدينة املحمرة اإليرانية ثم نقلو 

جهرم وبعد االتفاقية التي وقعت بني صدام ومحمد رضا بهلوي خرّيت األرس املهجرة بني 
البقاء أو العودة، واختار الحاج رحمن العودة إىل وطنه وأحبته عىل رغم العناء والظلم 

  .الذي القاه عىل أيدي عصابات البعث املجرمة
ن الذي عاد يحيي تلك املناسبات الطيبة التي فرح أهايل قضاء الحي بعودة الحاج رحم

تحيي القلوب وتذهب الصدأ ففي تلك األجواء اإلميانية نشأ منري فتنور من سلوك أرسته 
وتعاليم مجالسها العامرة فبانت معامل اإلميان عىل وجهه وكان والده يتوسم فيه الخري 

  .الكثري
 وإذا ،، فقد طرقت الباب ظهرًا حتى عادت عليهم الكرّة،مل تدم تلك السنني طويًال 

 ،م٠٧/٠٤/١٩٨٠برشطي يقف عىل الباب حامًال أمر التسفري إىل إيران ثانية وذلك بتاريخ 
 وكعادة البعثيني مل مينحوا تلك األرس فرصة لجمع ما ،ولكن عىل حدود مهران هذه املرة

 من يستطيعون حمله من األمتعة بل خمس دقائق وإن زادت اقتحموا الدار ودخلوا
  .دون حياء وأىن لهم الحياء وهم خريجو مدرسة صدام وحزب البعث

نقلوا من مدينة مهران إىل مخيم جهرم ثم خرجوا ليسكنوا يف مدينة املحمرة ثم إىل 
  .مدينة الشوش وبعد اندالع الحرب انتقلوا للسكن يف مدينة يزد

عمل وزمالؤه يف عمل منري يف أحد أكرب معامل السجاد يف مدينة يزد فأحبه صاحب امل
العمل وذلك لعالقاته الطيبة معهم وإلخالصه وحرصه عىل بذل أقىص الجهد ألداء ما 

  .يوكل إليه
عرف ومنذ نعومة أظفاره بتدينه وخلقه الرفيع وكانت بصامت تلك األرسة الكرمية 
واضحة يف ذلك، وكان محبوبًا عىل مستوى محافظة يزد النه كان العًبا ماهرًا يف كرة 

  .دم ويشارك يف صالة الجامعة واملناسبات والشعائر األخرىالق
مل يكن العمل مينعه من أداء واجبه الجهادي املقدس فقرر االلتحاق باملجاهدين بتاريخ 

 فوج اإلمام موىس الكاظمم وبعد إنهاء الدورة التدريبية العرشين نُّسب إىل ٢٢/٤/١٩٨٦



 ٢٧١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .وشارك يف العديد من الواجبات الجهادية

  .ك يف عمليات تحرير مدينة حلبچة وكان له دور فاعل مع فوجهأشرت 
كانت والدته تود بقاءه معها، فأرسلتني إىل مرآب «: )٣٠١(يقول عنه األخ عبد الغفار جبار

السيارات يك أطلب منه الرجوع وقد رجوته العودة إىل البيت، فأعاد تذكرة السفر وفتح 
انرصف فانرصفت وتبني : الركاب، وقال يلحقيبته وأخرج علبة متر وقام بتوزيعها عىل 

  .بعد ذلك أنه قد صعد يف سيارة أخرى ومل يعد للبيت
 إىل الفوج الثالث الذي نسب إليه بعد عمليات حلبچة وكان رساًجا )٣٠٢(لقد عاد أبورساج

  .وهاًجا أضاء الطريق وشع نور إميانه بني املجاهدين
قليل الكالم كثري العمل ميتاز بهدوئه كان أبورساج «يقول املجاهد أبومنتظر الربيعي 

ومعاملته الحسنة مع أخوته املجاهدين كام امتاز بشجاعته الفائقة، وكان دؤوبًا يف 
عمله عىل الرغم من كونه مل يبلغ العرشين من عمره وكان يتحمل أصعب املسؤوليات 

  .خل العراقأثناء أداء الواجب املقدس وخاصة أثناء الواجب الجهادي الذي كلفنا فيه دا
 قمة يف األخالق متديًنا محبٍّا  الشهيدكان«: أما املجاهد أبومحمد الواسطي فقد قال عنه

 لكرة  الصدر الشهيدلعمل الخري وكان بارعا يف لعبة كرة القدم وأحد أبرز العبي فريق
  .القدم يف مدينة يزد

 عاشًقا يس يك بيالكان بارًعا بالرماية عىل سالح «: ويقول املجاهد أبومحمد الواسطي
" ملاذا التعد إىل عملك يف الرشكة؟"لسالحه تشهد له ميادين الجهاد بذلك، سألته يوًما 

والعراق العراق ! هل جئنا إىل الجمهورية اإلسالمية للعمل ياأبامحمد؟"فأجابني ضاحًكا 
فبهتُّ ومل أجبه ألن ما قاله كان ! ياأبامحمد من يحرره إذا نحن مل نحمل السالح؟

  .يًحاصح
كنا جالسني يف الخيمة ويبدو عىل «:  آمر رسيته فيقول)٣٠٣(أما املجاهد أبومحمد باقر

ملاذا؟ : هل تعرفون لَِم تبدو علينا هذه الحالة؟ قلنا: بعضنا عدم االرتياح فقال أبورساج

                                                                    
  .هو زوج أخت الشهيد منري: عبد الغفار)٣٠١(
 .كنيته بني املجاهدين )٣٠٢(
 .هو املجاهد نجاح نظر السالمي )٣٠٣(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٧٢
  .ألن أرواحنا غريبة عىل هذه الدنيا ومكانها ليس هنا: قال

تع أبورساج فقد كان قدوة ألفراد رسيته وفوجه بتلك الروحية وبذلك اإلميان كان يتم
  .وبقية املجاهدين

كنت يف حظرية واحدة مع «:  ويقول الشهيدأما املجاهد أحمد الجادري يتحدث عن
رساج ومجموعة من املجاهدين يف تلك األجواء املالئكية كانت القلوب تتآلف ويبلغ  أيب

.  واحد وهو وجه هللا سبحانه وتعاىلالحب يف هللا أعىل درجاته، إذ الهم مشرتك والهدف
رساج فرصنا قلبًا واحًدا وزاد االرتباط يوًما بعد  أيبيف األيام األوىل للدورة تعرفت عىل 

آخر ووصل األمر بنا إننا مل نفرتق سواء يف الدرس أم التدريب أم االسرتاحة أم الصالة، 
ك وضوح الرؤية فهو رغم  وعرفت عنه الكثري، عرفته شابٍّا ميتلالشهيدوأخذت أحيط ب

صغر سنه كان يرى األشياء كام هي، عرفته عابًدا مع صعوبة تلك األيام فقد الدورة 
التدريبية متعبة يف شهر متوز وكان عىل الجميع النهوض يف الساعة الثالثة والنصف بعد 
منتصف الليل ليبدأ التدريب ويستمر حتى الساعة الحادية والنصف صباًحا تتخلله 

عسكرية وثقافية، ونعاود العمل من الساعة الثانية وخمسة وأربعني دقيقة ظهرًا دروس 
ذلك الربنامج املثقل مل . إىل الليل، ويف الليل كنا نخرج يف دوريات ومسريات عسكرية

يكن مينع أبارساج من إقامة صالة الليل يف مصىل املعسكر وال من صالة الجامعة وال 
  .بقية املستحبات

ج إنسانًا ينفتح عىل جميع الشباب بأريحيته الخاصة ودعابته ووجهه عرفت أبارسا 
لقد كان عىل عالقة وطيدة بأكرث أفراد الدورة، وكان . الباسم وحسن رفقته وتواضعه

ومن حسن الحظ . يقوم بأعامل تعود بالنفع إىل املعسكر واملجاهدين ليست من مهامه
 ونكون يف رسية واحدة هي رسية فوج اإلمام موىس الكاظمأن نجتمع مرة أخرى يف 

القدس لنلتحق بالهور يف نفس اليوم فاستقر أبورساج يف بحرية أم النعاج أما أنا ففي 
  . ثم اجتمعنا يف بحرية أم النعاج يف نقطة واحدة )٣٠٤(سبل املچري

فوج اإلمام لقد كان :  فيقولفوج اإلمام موىس الكاظمويصف املجاهد أحمد الجادري 

                                                                    
 بالقرب من حافة هور الحويزة عىل الجهة العراقية بالقرب من منطقة ممر مايئ: چريسبل امل )٣٠٤(

  .أبوخصاف



 ٢٧٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 هو )٣٠٥( أبوطارق البرصي الشهيدحق مدرسة تربية وإعداد، فآمر الفوج بموىس الكاظم

املعلم الذي كنا نتعلم من هديه وسلوكه، وكان له من الحنكة والقدرة القيادية مام 
  .جعل من املجاهدين كأرسة واحدة 

يف تلك املدرسة وبني «:  فيقول الشهيدثم يذكر املجاهد أبوأحمد الجادري خواطر عن
الجو امللتهب بحرارة الشمس والقذائف، التقينا يف حظرية واحدة، وكانت القصب ويف 

الخفارة أربع ساعات وقد تزيد، وكان كل اثنني يتواجدان يف نقطة الحراسة مًعا، 
كنت .  فعندما تنتهي ساعتان يوقظ األول صاحبه الثاين لينام،أحدهام ينام واآلخر يراقب

ة واحدة ويف أغلب الخفارات كنا نبقى طوال رساج يف خفار  أيبيف أغلب األحيان مع 
الساعات األربع ساهرين، وكان أبورساج يلهج بذكر هللا، ويف آخر ليلة من ليايل الحراسة 
التي يعقبها االنسحاب ثم اإلجازة كان برنامجنا الصالة ركعتني لكل واحد من األهل 

عامل عىل التناوب ومن واألصدقاء العتقادنا بقداسة ذلك املكان، وكنا نأيت بتلك األ 
وهكذا بقينا حتى قررت العودة إىل دراستي بعد عمليات حاج عمران ليبقى … جلوس

أبورساج مرابطًا هناك ومصماًم عىل البقاء رغم أنه جاء متطوًعا لفرتة محددة وعليه ان 
م يعود إىل العمل يف معمل السجاد يف يزد إال أنه أىب الرجوع وانشّد قلبه لتلك البقاع فل

  .يعد يأنس باملدن
قندي التي كان ينطلق منها بواجبات جهادية داخل  كانت أيام تواجده يف مرتفعات كله

  .العراق من أحىل أيام حياته وأعزها لديه وقد سجل فيها أروع املواقف الجهادية
كان عىل موعد مع الشهادة فعندما حاول العدو محارصة مجموعة من املجاهدين عىل 

 هب أبورساج ومجاميع من مختلف األفواج إلنقاذ أخوتهم وتدمري ،)٣٠٦(شاخ شمريان
القوة التي حاولت السيطرة عىل تلك املرتفعات فكانت ملحمة حسينية بكل ما تعنيه 

 يس يك البيالكلمة من معنى، فبعد أن لقن األعداء دروًسا قاسية وأمطرهم بسالحه 
صاصات يف رأسه الرشيف ورجله وجعلهم أشالء متناثرة عىل تلك املرتفعات، أصيب بر 

م ورجعت ١٥/٠٤/١٩٨٨فسقط شهيًدا مضمًخا بدمه الطاهر عىل تلك الرىب بتاريخ 

                                                                    
هو الشهيد كريم داخل خنجر املاليك من أهايل القرنة، بني مالك، نرشنا عنه : أبوطارق البرصي )٣٠٥(

  ".محطات يف طريق التغيري"كتاب مستقل ضمن سلسلة 
 .حرية دربنديخان يف السليامنيةأحد الجبال الشاهقة يف شامل الوطن بالقرب من ب )٣٠٦(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٧٤
روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية لتكون يف مقعد صدق عند مليك مقتدر ويلتحق 
برفاق الدرب الذين كانوا معه يف الدورة العرشين ممن سبقوه للشهادة أمثال السيد 

  .)٣٠٧(جواد اليوسفي وأيب الحسيني أحمد أيب
شيع تشييًعا مهيًبا مع كوكبة من الشهداء ودفن يف مقربة الشهداء مبدينة قم 

  .)٣٠٨(املقدسة
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
 رشق ١٩٨٧م /٢١/٠١أبو أحمد الحسيني هو أنور عبد الحميد الحسيني الذي استشهد بتاريخ  )٣٠٧(

مدينة البرصة، وأبوجواد اليوسفي هو محمدعيل أكرب اليوسفي الذي استشهد بتاريخ 
  .م رشق مدينة البرصة٢٥/٠١/١٩٨٧

  .٢٢  رقم القرب٣ تسلسل ١٧دفن يف القطعة  )٣٠٨(



 ٢٧٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

       -     
 الحر عام ولد يف مدينة كربالء املقدسة، حي

م ألرسة محافظة ربته عىل األخالق الفاضلة ١٩٦٤
 األثر الكبري السالم عليهوكان لجواره الحسني بن عيل 

عىل شخصيته فقد اغرتف من ذلك املعني الرقراق 
  .معاين الصرب والصمود ورفض الظلم

مل يكن نصيبه الدرايس إال الثالث االبتدايئ ليتجه 
 أرسته فعمل للعمل لتهيئة العيش الكريم إىل

أعامل حرة إىل ان شملهم قرار اإلبعاد الظامل الذي 
اتخذه صدام وحزبه اللعني ضد آالف األرس 

 همامتالكفرغم العراقية بحجة التبعية اإليرانية، 
  .للوثائق العراقية إال انها أسقطت بكل استخفاف

  

جات وسجنوا نعم، ألقي القبض عىل هادي وأرسته ومل يسمح لهم باصطحاب أبسط الحا
  .م١٩٧٩ستة أشهر يف ظروف مأساوية قبل ان يبعدوا سنة 

سكن مع أرسته يف مدينة طهران ومارس فيها أعامل حرة ثم التحق باملجاهدين عام 
م يف كردستان وقام بنشاطات جهادية متعددة عىل الرغم من كونه املعيل الوحيد ١٩٨٢
  .ألرسته

  الشهيددورة —من الدورة الخامسةم ض٢٥/١٠/١٩٨٤التحق مبجاهدي بدر بتاريخ 
 ونُّسب إىل الفوج الثالث واشرتك مع فوجه يف واجب يف هور الحويزة —عيل األمري أيب

  .مشاركا يف الكامئن والدوريات واالستقرار يف النقاط املتقدمة للمجاهدين
م وكان هدف فوجه ٢٣/٠٧/١٩٨٥اشرتك يف عمليات القدس التي نفذها املجاهدون يف 

 ومناطق أخرى ونصب الكامئن خلف قوات العدو )٣٠٩(رار يف منطقة الهروداالستق

                                                                    
  .إحدى مناطق هور الحويزة وتقع يف الجانب الغريب من بحرية أم النعاج:  الهرود)٣٠٩(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٧٦
  .والتصدي ألي قوة تحاول التقدم أو االنسحاب ونجحوا يف تلك املهمة

م، شن املجاهدون هجوًما واسًعا عىل املواقع البعثية ومن يتعاون ٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
روا عىل النصف  فسيط)٣١١( وفرسان الهور)٣١٠(معها من قوات ما يسمى خلق عرب

الشاميل لبحرية أم النعاج واملناطق املحيطة بها وكان واجب الفوج الثالث هو شامل 
، وكان أبوسمية مع مجاميع )٣١٣( وأبوسيان)٣١٢(غرب البحرية ومناطق الولد واملچري

الغواصني التي نفذت الرضبة األوىل عىل نقاط العدو واشتبكت معه وحسمت املوقف 
 األحيان، فأبوسمية بهدوئه وشجاعته اندفع إىل أقرب ما يكون كام هو الحال يف أغلب

من العدو، وبرسعة فائقة استطاع هو وأربعة من أخوته الغواصني رضب الهدف 
  .والسيطرة عليه، وما كان أمام أفراد العدو إال االستسالم لهم

ت استمر أبوسمية مع أخوته املجاهدين يف مواجهة قوات العدو التي بدأت تشن هجام
يائسة الستعادة ما فقدته من مواقع، فقد كانوا لهم باملرصاد، فقد كان أبوسمية ماهرا 

 وشجاعا يتعامل بكل هدوء وثبات مع أشد ،يس يك البييف الرمي عىل سالح الدوشگة و 
  .املواقف صعوبة

أختري إلستخبارات الفوج مع مجموعة االستطالع ألن ذلك العمل يتطلب مواصفات 
  . والصرب والتحمل ورسعة العمل، وقد أدى واجبه بكل إخالص وإتقانخاصة كالشجاعة

أنهى الفوج الثالث واجبه يف األهوار باستثناء إحطى الرسايا التي بقيت هناك مع فوج 
  .السالم عليهأنصار الحسني 

شارك أبوسمية يف عمليات حاج عمران، تلك العمليات البطولية التي نفذها املجاهدون 
م وأبىل بالء حسًنا وجرح جرًحا أبعده عن ٠١/٠٩/١٩٨٦عراق بتاريخ يف كردستان ال

املشاركة يف بعض العمليات التي نفذها املجاهدون يف أماكن مختلفة من ميادين 

                                                                    
رشذمة من عرب محافظة خوزستان وقفت بوجه الجمهورية اإلسالمية واستخدمها : خلق عرب)٣١٠(

 .النظام البعثي لرضب أهداف يف املناطق العربية وضد املجاهدين أيًضا
ة من أهايل منطقة األهوار يف العراق استخدمهم صدام لرضب مجاميع مرتزق:  فرسان الهور)٣١١(

 .املجاهدين واألرس املهاجرة من بطش النظام
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٣١٢(
 .خصاف يب هذه املناطق هي ممرات مائية شامل غرب بحرية أم النعاج قرب املناطق اليابسة أل )٣١٣(



 ٢٧٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .الرصاع

يف عمليات حلبچة، تطوع باالستلقاء عىل األسالك الشائكة حينام الينجح التفجري بفتح 
، فذلك كان آخر بديل )٣١٤(ور مجموعة الصولةثغرة لعبور املجاهدين ليكون جًرسا لعب

الجتياز املوانع التي يضعها العدو حوله، فقد كانت تلك تضحية كبرية ليس فوقها 
 وقد تطوع للمهمة بكل فرح ورسور، ،تضحية ليضع اإلنسان نفسه عىل مذبح العقيدة

تحرير ولكن الحمد هلل فقد تم فتح الثغرة بواسطة التفجري وتم العبور بسهولة وتم 
  .الهدف

ثم يأيت اليوم املوعود، يوم اللقاء بالحبيب عىل قمم شاخ شمريان، فقد جمع العدو كل 
إمكانياته وحسب حساباته وبنى كل آماله الستعادة مدينة حلبچة ولكن كان أبوسمية 

 حطم كل آمال العدو يف صفحة بطولية تضاف إىل ،وأخوته املجاهدون جداًرا صلًبا
  .صفحاتهم املرشقة

بعد ان فشل العدو وُهزم، راح يقصف املنطقة قصًفا مدفعيٍّا فأصيب أبوسمية بشظية 
م ١٥/٠٤/١٩٨٨يف رأسه فسقط شهيًدا مضمًخا بدمه الرشيف عىل رىب كردستان بتاريخ 

  .وعرجت روحه إىل ربها راضية مرضية لتكون يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
  :هللا رحمهمن وصيته 

 الدنيا فجعلها دار فناء وزوال تنتقل بأهلها حاًال بعد حال وجعل أعزايئ، إن هللا خلق
اآلخرة دار مقر وبقاء ألوليائه وأحبائه من مالئكته وأنبيائه ورسله والشهداء والصديقني 

  .فهم فيها يتنعمون اليسمعون فيها لغًوا وال تأثياًم إال قيًال سالًما سالًما
 سبيل هللا باب من أبواب الجنة فتحه هللا لخاصة أيب، أمي، أخويت األعزاء، إن الجهاد يف

أوليائه، أسأل هللا أن يجعلنا من املجاهدين يف سبيله، ونحن يا أعزاءنا يجب أن نجاهد 
بكل ما منلك ألجل ديننا وألجل أعراضنا املنتهكة وإخواننا الشهداء الذي قضوا تحت 

رارة الظلم والطغيان من جالوزة سياط الجالدين وأهلنا يف العراق املظلوم الذين ذاقوا م
  .البعث وآخرها الحرب املفروضة عىل الجمهورية اإلسالمية

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

                                                                    
  . ساعة الصفر—تحم مواقع العدو يف بداية الهجوم  هي أول مجاميع تق)٣١٤(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٧٨

    -     
ترك املستشفى متحمًال آالم الجرح الذي مل يندمل 

 عىل بعد، عندما سمع بإخوانه املجاهدين عازمني
 حمل روحه عىل كفيه، ،خوض معركة جديدة

بحثا عن الشهادة التي طاملا كان ينتظرها بكل 
شوق وحب، ألنها الكامل يف منظور املجاهدين، 
الذين باعوا أنفسهم هلل سبحانه، وأعاروه 
جامجمهم، هكذا كان أبوبرير كجميع املجاهدين 

لروحية وكانوا العراقيني الذين عاشوا بنفس ا
  .نفس الهدفيرومون 

  
م وكرب وترعرع يف أحضان ١٩٦١ولد يف أرياف العزيزية التابعة إىل محافظة واسط عام 

  .أرسة متدينة مجبولة عىل كرم الضيافة
أتم مرحلة الدراسة االبتدائية ثم توجه للعمل يف الزراعة والفالحة، يف تلك األرايض 

يب محاصيلها الزراعية، املمتدة عىل ضفاف نهر دجلة املعروفة بخصوبة أرضها وط
  .وتواضع أهلها وصفاء فطرتهم

م سيق إىل الخدمة العسكرية اإللزامية، وما هي اال أشهر حتى أشعل ١٩٨٠يف بداية عام 
الطاغية صدام الحرب عىل الجمهورية اإلسالمية ظلاًم وعدوانًا، بتخطيط مسبق من قبل 

دين قًرسا وإجباًرا، ووجد نفسه يف االستكبار العاملي، فزج به مع اآلالف من أبناء الراف
  .قاطع الشوش

قامت قوات الجمهورية اإلسالمية بهجوم شامل وواسع من أجل تحرير منطقة الشوش، 
  .م٢٧/٠٢/١٩٨٢فوقع أسريًا بتاريخ 

كانت فطرته السليمة سببًا رئيسيٍّا يف اندفاعه نحو املُثل واألخالق الحميدة، وبناء الذات 
د يف سبيل هللا تعاىل، دفاًعا عن املظلومني من أبناء الرافدين، وسمو الروح وحب الجها

فكان كثريًا ما يلح عىل املسؤولني يف معسكرات األرس، ويرص عليهم عىس أن يجد 
 فظل مستمرًا عىل إرصاره حتى ،متنفًسا عام يجيش يف داخله من شعور وحامس جهادي

م، ضمن الدورة ٢٢/١٢/١٩٨٧ اتيحت له الفرصة لاللتحاق يف صفوف قوات بدر بتاريخ



 ٢٧٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .السابعة من دورات املتطوعني من معسكرات األرس

 انضم إىل فوج جعفر الطيار ،بعد إمتام الدورة التدريبية يف معسكر الحر الرياحي
م ١١/٠٣/١٩٨٨، واشرتك مع أفراد هذا الفوج يف عمليات تحرير حلبچة بتاريخ السالم عليه

  .جراح ونقل عىل أثرها إىل املستشفى للعالجفأبىل بالًءا حسًنا حتى أثخن بال
بينام كان يعيش آالم الجراحات، وصلته أخبار عن استعداد إخوانه لخوض معركة 
جديدة من معارك الجهاد، فقرر ترك العالج واإللتحاق بإخوانه رغم الجراح، شوقًا 

  .للتضحية والفداء من أجل املبادئ والقيم
 املرشفة عىل )٣١٥(مليات فك الحصار عن قمة مبوم، اشرتك يف ع١٥/٠٤/١٩٨٨بتاريخ 

مدينة حلبچة التي حاول العدو السيطرة عليها، فشن عدة هجامت بكافة قواته 
الخاصة مبا فيها قوات الحرس الجمهوري، ولكنها باءت بالفشل، رغم محارصته للقمة 

جاع تلك ثالثة أيام، بفضل عزمية املجاهدين الراسخة التي أبطلت أحالم العدو يف اسرت 
  .القمة الحيوية من حيث األهمية العسكرية

وبينام كان أبوبرير يواصل مقاومته جنبًا اىل جنب أخوته، سقطت قذيفة معادية 
بالقرب منه فاستقرت شظاياها يف أماكن مختلفة من أعضاء جسده، سقط عىل أثرها 

  .م لريحل إىل ربه مخضًبا بدمه الزايك١٥/٤/١٩٨٨شهيًدا بتاريخ 
 يف مدينة )٣١٦(ثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ووري الرثى يف مقربة جنة الشهداءشيع ج

  .مشهد املقدسة
  :هللا رحمهمن وصيته 

  .أخي وهاب، إذا سمعت باستشهادي يف سبيل اإلسالم فبارك لوالديت ووالدي
  .أوصيكم بصلة الرحم واإلحسان إىل الجار ومعونة الفقراء واملحتاجني

  حيٍّا ويوم استشهد ويوم يبعث ه يوم ولد عليسالم    
  

                                                                    
 . الواقعة جنوب رشق دربندخان يف قاطع السليامنية)٣١٥(
 .٣٣، رقم القرب١٦، تسلسل٣٠دفن يف قطعة )٣١٦(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٨٠

     -      
 حي األمني الثانية، ولد عام ،يف بغداد الجديدة

م وفيها كرب وترعرع يف أوساط أرسة ملتزمة ١٩٦٦
ة مببادئ اإلسالم ونهج آل بيت العصمة والطهار 

  .السالم عليهم
ية إال انه قرر تم قبوله يف الجامعة املستنرص

الهجرة تارًكا الدراسة بسبب مالحقة عصابات 
م ١٠/١٠/١٩٨٥اإلجرام البعثية له وذلك بتاريخ 

متحمًال مخاطر الطريق وصعوبة املسري يف الجبال 
 أرض والوديان مشًيا عىل األقدام إىل ان وصل إىل

    .الجمهورية اإلسالمية
م ضمن الدورة ٢٥/١١/١٩٨٥سارع إىل االلتحاق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

بعد إمتام الدورة التدريبية إىل   فنسبرسه قدس  الصدر الشهيد يف معسكرعرشة السابعة
  . الصدر الشهيدفوج

 اشرتك يف عمليات تحرير قمم گردكوه وگردمند يف حاج عمران ،م٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 
تطاع أبو وكان مع مجموعة الصولة التي اقتحمت مواقع العدو ومبواجهة بطولية اس

  .باقر وأخوته السيطرة عىل تلك املرتفعات
 يف عمليات جهادية رشق مدينة  الصدر الشهيدم، اشرتك مع فوج٢١/٠١/١٩٨٧بتاريخ 

البرصة ففي مواجهة بطولية استطاع املجاهدون أن يهزموا العدو الذي فر من أرض 
فع عزمية املجاهدين إذ باقر دور يف ر  يباملعركة متواريا يف بساتني النخيل، فهناك كان أل 

  .كان يتقدمهم ويحرضهم عىل مواصلة القتال
وكانت املحطة األخرى له مع وحدة االستخبارات التي اختري ليكون أحد عنارصها 
الفاعلني يف االستطالع متهيدا لعمليات تحرير حلبچة التي استطاع فيها املجاهدون 

  . الصدر الشهيدل إحدى رسايا فوجالسيطرة عىل أهدافهم فقد كان أبوباقر دليال إليصا
 فقد كان يحرض املجاهدين عىل القتال، ويحذر من التهاون ،امتاز بروح جهادية عالية

أو الرتدد يف تنفيذ املهام القتالية، كام امتاز بهدوء الطبع، وقلة الكالم إال فيام يعنيه، 



 ٢٨١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .وكرثة الصالة والترضع إىل هللا تعاىل

 جنوب رشق )٣١٧( أثناء معركة فك الحصار عن قمة مبوم١٥/٤/١٩٨٨استشهد بتاريخ 
  . راحال إىل بارئه مرضًجا بدمه الزايك، دربنديخان، ضاربًا أروع األمثلة يف الثبات والصمود

  .)٣١٨(شيع تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف مشهد املقدسة يف محافظة خراسان
  :هللا رحمهمن كالمه 

إين عىل استعداد و … هدين هو إقامة الحق ودحر الباطلاالهدف من التحاقي باملج… 
  .لتنفيذ أي عمل يقتضيه الواجب اإلسالمي

  
                                                                    

بعد تحرير القمة املذكورة شنت القوات الخاصة من الحرس الجمهوري للعدو هجوًما ، رضبت  )٣١٧(
ىل القمة التي كان عليها فوج الشهيد الصدر ، وبعد من خالله حصاًرا استمر ثالثة أيام ع

مقاومة شديدة أوقع املجاهدون خسائر فادحة بقوات صدام، وأكرثوا فيها القتل وتدمري اآلليات 
  .فولوا مدبرين مهزومني يجرون وراءهم أذيال الخيبة والخرسان

  .٣٥، رقم القرب ١٤، تسلسل ٣٠فن يف قطعة د )٣١٨(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٨٢

   ّ   -     
ما أكرث من حملوا أرواحهم عىل أكفهم من أبناء 
الرافدين عندما شعروا مبؤامرات األعداء وشخصوا 

ليس، فتاجروا مع ربهم ما يحاك علًنا وخلف الكوا
 اْشَرتَى إِنَّ هللاَ ﴿: وباعوا األرواح ألفضل مشرت لها

ِمَن الُْمْؤِمِننَي أَنُْفَسُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة 
 فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَيِْه يَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل هللاِ 
ا ِيف التَّْوَراِة َواإلِنْ  ِجيِل َوالُْقرْآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه َحقٍّ

وا ِببَْيِعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم ِبِه َوَذلَِك ِمَن هللاِ   فَاْستَْبِرشُ
، ومن بني أولئك )١١١:التوبة (﴾ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ 

    .دنا الغايلاألبطال هو شهي
 مؤمنة تنحدر من عشرية م يف أرسة١٩٤٠ولد يف محافظة البرصة، قضاء املدينة عام 

  .السّواد
أكمل الدراسة االبتدائية واملتوسطة يف مدارس قضاء املدينة ثم الثانوية يف إعدادية 

 — وعمل موظًفا يف وزارة التجارة يف مستودعات الدقيق ،الثوار املسائية يف العشار
  .سايلو البرصة

ينعم بالعيش معهم، فقد تزوج من امرأة مؤمنة رزق منها ولدين وأربع بنات، لكنه مل 
أجرب باالنخراط يف صفوف الجيش الشعبي، وأدخل يف قادسية العار والحرب الظاملة 
التي شنها صدام املقبور عىل الجمهورية اإلسالمية، مع عرشات اآلالف من أبناء 

  . اإلعدام رمًيا بالرصاص واعتقال أرسته،الرافدين، ألن جزاء من كان يرفض االشرتاك
 ومل يلبث طويًال ألنه أرس ،م٠٢/٠٥/١٩٨٢دامللك شامل مدينة املحمرة بتاريخ زج أبو عب

م ففرح ألنه مل يلطخ يده بدم مسلم عىل الرغم من فراق األهل ٢٣/٥/١٩٨٢بتاريخ 
  .واألحبة

  ــــــــــــــــــــــــــــــ النفس إعداد ومرحلة األرس معسكراتــــــــــــــــــــــــــــــ 
عسكرات األرس يف الجمهورية اإلسالمية سجونا يقيض فيها األرسى حقبة زمنية مل تكن م

إىل ان تتاح لهم فرصة العودة إىل بلدهم، بل كانت مدرسة خرّجت جيًال من املؤمنني 



 ٢٨٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 لقد كانت جامعة حوزوية نهلت منها القلوب الظامئة لفقه وعلوم أهل ،املجاهدين

ؤمنني املجاهدين أبوعبدامللك، فقد وقع بدمه مع ومن بني أولئك امل. السالم عليهمالبيت 
  .إخوته مطالًبا الجهات املسؤولة بالسامح له بااللتحاق باملجاهدين من أبناء بدر

 ولكنه مل ييأس وبقي عىل إرصاره واندفاعه حتى َمّن ،طالت السنني ومل يصل إىل هدفه
 يف الدورة الثالثة من  وخرج من معسكر األرس،هللا عليه بالوصول إىل أمنيته ومبتغاه

  .دورات املتطوعني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يف معاقل املجاهدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعمة كبرية مّن هللا بها علينا ان كتب أسامءنا يف سجل املجاهدين، ودخلنا باب الجهاد 
تلك كلامت كان يرددها أبوعبدامللك ويشكر هللا عىل  ،،)٣١٩(الذي فتحه هللا لخاصة أوليائه

  .م٢١/٠٧/١٩٨٧ذلك فقد أصبح من مجاهدي بدر بتاريخ 
 كلف بواجبات جهادية واشرتك يف )٣٢٠(بعد دورة تدريبية يف معسكر الحر الرياحي

  .عمليات قتالية ضمن لواء حمزة، وكان آمر فصيل يف فوج عامر بن يارس
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عىل رىب حلبچة ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

م، التي انترص فيها ١١/٠٣/١٩٨٨كانت املحطة األوىل هي معركة حلبچة بتاريخ 
املجاهدون وسطروا أروع مالحم البطولة ودمعت عيونهم فرًحا باالنتصار، ولكن رسعان 

دما قصفت طائرات جناة التاريخ وأوباش حزب ما تحولت دموع الفرح إىل حزن بع
 ذكرت العامل بالقصف الهمجي ، فكانت مجزرة،البعث تلك املدينة وأهلها الوادعني

األمرييك ملدينتي هريوشيام وناكازايك اليابانيتني وكانت من أسوء صفحات صدام وأكرث 
  .أيامه دموية

ا منهم إىل الجبال فالحقتهم من نج لك بإسعاف أهايل حلبچة الذين فرشارك أبوعبدامل
 فسقط منهم ،طائرات الجناة لتصب فوق رؤوسهم القنابل والصواريخ والغازات السامة

  . حياتهممن الغازات بقية وبقى آخرون يعانون ، وأصيب آخرون بالعمى،شهداء

                                                                    
  .الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه هللا لخاصة أوليائه«م عيل عليه السالم تأسيا بقول االما )٣١٩(
هو معسكر تدريبي يف قضاء سنقر ، التابع ملحافظة كرمانشاه اإليرانية، أعد للمتطوعني من  )٣٢٠(

  .معسكرات األرس
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 ثم كلف ،انسحب أبوعبدامللك مع فوج عامر الذي قّدم القرابني يف سبيل دينه ووطنه
للمشاركة يف معركة شاخ شمران، فقد كان آمرًا ومربيٍّا لفصيل يف إحدى رسايا ذلك 
الفوج، فتقدم أبوعبدامللك بفصيله يف هجوم مع بقية األفواج، وسيطر عىل هدفه 

 ،ا وتعامل مع من وقع بيده من األرسى بأخالق اإلسالم وأوامرهواستقر يف إحدى الرباي
رغم أن العدو قد أحرق ثالثة من املجاهدين وقعوا أرسى بيده ؛ فقد كان يويص 

ذلك هو الفرق بني «املجاهدين بإطعامهم ومعالجة جرحاهم، وكان يقول 
  :، ويردد قول الشاعر»الحق والباطل—املعسكرين

             
ثم دارت معارك عنيفة استمرت بضع أيام ملحاولة العدو االلتفاف ومحارصة بعض 

  .القوات املتقدمة
 حتى ساعة الرحيل، ساعة اللقاء ، محرًضا املجاهدين عليه،استمر أبوعبدامللك بالقتال

وان هللا تعاىل، فسقط باملعشوق، الساعة التي يتحول فيها املجاهد إىل شهيد ليفوز برض
م بعد ان أصيب بشظية يف رأسه ١٥/٠٤/١٩٨٨أبوعبدامللك شهيًدا عىل تلك الرىب بتاريخ 

  .لتعرج روحه إىل أعىل عليني، وتكون يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
   ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عىل لسان رفاق دربهالشهيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 كان:  الصدر الشهيدقال عنه املجاهد جواد عبدالكاظم گزار الطايئ من فوج — ١
 من األحرار واألبطال الذين ضحوا بدمائهم يف معسكرات األرس، فقد كان يلقب الشهيد

 وقد ، الحي، ألن البعثيني كادوا يقتلوه يف معسكر گرگان، ولكن هللا نجاه منهمالشهيدب
  . رغم متكنه من ذلكعفا عنهم ومل يعاقبهم

كان إماًما لصالة الجامعة يف معسكر گرگان فقد كان يؤم قرابة خمسامئة مصليٍّا، وكان 
معلاًم ومدرًسا للكثري من الدروس الروحية والفقهية واألخالقية والعقائدية والقرآنية، 

ا عرف بحسن معاملة األرسى الذين وقعو  و ...وأثرت دروسه يف هداية الكثري من األرسى
  .يف يده، كذلك كان متعصًبا للحق اليداهن فيه

يف داخل ...  كان يعد إخوانه املجاهدين إعداًدا روحيٍّا وأخالقيٍّا«ويضيف جواد الطايئ 
املعسكر وخارجه، كام كان يريب نفسه تربية تأخذ بالسمو والرفعة، وكان حريًصا عىل 

  .مطالعة الكتب الفقهية، ويتصف بالشجاعة الفائقة
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  : الصدر الشهيدملجاهد جابر عبداملحسن حمزة العامري من فوجا — ٢

عبدامللك البدران مخلًصا يف عمله، وكان مدرًسا  أيب محمد مرزوگ املكنى ب الشهيدكان
ملادة الفقه يف معسكرات األرس وبعد خروجه إىل معسكرات املجاهدين كذلك كان 

  .ليحرض إخوانه ويحثهم عىل الجهاد وااللتزام بصالة اللي
  : الشهيدمن وصية

ولدّي عبدامللك وعبدالويل، أكتب وصيتي لكام وأنا صحيح البدن واألعضاء، وال أعلم ما 
تؤول إليه حيايت، ولدّي ما كان بودي ان أفارقكم ولكن ظروفًا قاهرة أجربتنا، وحالت 

 ومعكام ، مل تجربا الحياة، ومل تخرباها بحقيقتها، وحيث أنتام حدثان،بيني وبينكم
خواتكام ووالدتكام اللوايت هن أضعف منكام، ومن دافع حريص عليكم واهتاممي بكم أ 

شاء هللا لكم ان تتولوا إصالح أنفسكم ... لزمني ان أنصح لكم وأرشدكم إىل ما فيه خري
 فال حول وال قوة ،بأنفسكم حيث خرج عن قدريت ان استمر بنصحي لكم عمليٍّا النظريٍّا

  .إال باهلل العيل العظيم
 يف األمور أويص عبدالويل بها أيًضا، كونا أخوين متحابني — عبدامللك—كام أوصيك ... 

  ...يف هللا مرتاحمني يحرتم أحدكام اآلخر ويسرتشد أحدكام باآلخر
 واكبح رغباتها إذا كانت رغباتها يف ،جاهد نفسك فإن جهاد النفس هو الجهاد األكرب... 

  ... حتى ولو أبت واجربها عىل طاعة هللا،معصية هللا
 والتعاون معهم عىل حب هللا ويف سبيل ،وعليك مبداراة الناس والتعامل معهم باألخالق

وكن تقيٍّا فإن خري الزاد التقوى، وكن عاقًال فإن العقل ما ُعبد به الرحمن، وكن ... هللا
  :متعلاًم وعاملًا ومجاهًدا فإن األفضلية عند هللا يف ثالث

  ).١٣من اآلية: الحجرات (﴾ أَتَْقاكُمْ إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد هللاِ ﴿ التقوى كام قال تعاىل
  ).٩من اآلية: الزمر(﴾َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اليَْعلَُمونَ ﴿تعاىل  قال العلم كام

َل هللاُ ﴿: الجهاد كام قال تعاىل : النساء (﴾ َعِظياًم  الُْمَجاِهِديَن َعَىل الَْقاِعِديَن أَْجرًاَوفَضَّ
  ).٩٥من اآلية

أويص إن وفقني هللا لالستشهاد واختارين إىل جواره ان يكون دفن جثامين بجوار سيدي 
  .السالم عليهعيل بن موىس الرضا 

  .شيع ودفن يف مدينة مشهد املقدسة كام أوىص
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
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       -     
قليل هم الرجال الذين يتخذون املواقف مهام 
كانت األمثان وبلغت النتائج، قليلون عىل مر 
العصور تجود بهم الدنيا بني الفينة واألخرى، ومن 
بني أولئك الرجال هو أحمد الذي أبرصت عيناه 
النور يف قضاء عيل الغريب التابع ملحافظة ميسان 

ة مؤمنة غذته عىل حب النبي م يف أرس ١٩٥٧عام 
  .وآله األطهار

أكمل االبتدائية يف عيل الغريب ثم انتقلت أرسته 
لتسكن بغداد، مدينة الثورة، فأكمل الدراسة فيها 

    .ثم انتقل مع أرسته للسكن يف بغداد الجديدة
شب عىل اإلميان وكان ألخوته األثر البالغ يف بناء شخصيته والتزامه ووعيه اإلسالمي 
الثوري لهذا قام بنشاطات كثرية كلف بها من قبل الحركة اإلسالمية، منها توزيع 
املنشورات يف محافظات بغداد والعامرة والنارصية، وكان بعضها يف أماكن حساسة 

  .كمكتب صدام ومراكز حكومية أخرى
ن أجرب عىل االشرتاك يف املحرقة التي شنها صدام املجرم عىل الجمهورية اإلسالمية وكا

رافًضا لها أشد الرفض لعلمه انها حرب ظاملة شنت عىل شعب مسلم تحرر توٍّا من قيود 
الدكتاتورية الشاهنشاهية والهيمنة األمريكية، فعرف مغزى تلك الحرب ومن يقف 

 للخالص من تلك الحرب ووزر االشرتاك فيها )٣٢١(وراءها لهذا كان يسعى مع أخيه عيل
 سبيًال للخالص بواسطة أحد أبناء كردستان فوصال إىل وبعد مساع حثيثة هيّأ هللا لهام

م ومن هناك نقال إىل مدينة كرج الواقعة ١٦/٠٤/١٩٨٣الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
  .غرب العاصمة طهران حيث مخيم الالجئني العراقيني

                                                                    
 من هو الشهيد أبو الخري الالمي استشهد يف هور الحويزة ومرت ترجمته يف الجزء األول:  عيل)٣٢١(

 .٧٢ صهذه املوسوعة
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 ، وهناك تعرفا عىل كثري من املهاجرين العراقيني ومن الالجئني،استقرا يف ذلك املعسكر

 كام كان بإمكانهام طلب اللجوء إىل إحدى ،ان بإمكانها العيش يف أي مدينة يف إيرانوك
الدول الغربية، لكن هدفهام كان أسمى من دنيا زائلة وأيام معدودة يلهو بها اإلنسان 
ثم يرحل، لهذا بذال مساعي حثيثة يف سبيل االلتحاق باملجاهدين مع مجموعة من 

 املعسكر، حتى حقق هللا ما كانا يصبوان إليه وذلك املهاجرين املتواجدين يف ذلك
م حيث التحاقهام بالدورة الثالثة لقوات بدر مبعسكرها يف مدينة ٢٣/١٠/١٩٨٣بتاريخ 
  .األهواز

واثق وهو يرى نفسه يف ذلك املعسكر الجهادي  أيبسالت دموع الفرح عىل وجنتي 
تمعت كلمتهم عىل أداء الذي أسس الحتضان املظلومني من أبناء العراق الذين اج

الواجب الرشعي ملحاربة طاغوت العراق الذي حارب هللا والدين والقيم وانتهك 
  .)٣٢٢(رسه قدس محمد باقر الصدر  الشهيدالحرمات فقد عمل املجاهدون بفتوى مرجعهم

 تعرف األخوان عىل العديد من املتطوعني يف نفس الدورة ،ويف معسكر املجاهدين
 وعرشات )٣٢٥( ومحمد صادق عزيز)٣٢٤( وماجد عبدالواحد)٣٢٣(سنيكالحاج محيي عبدالح

  .آخرين من أبناء الرافدين
بدأت الدورة بقسميها العسكري والعقائدي وكان أبوواثق يطّبق التامرين بكل جدية 

  .وإخالص فبان معدنه األصيل وخلقه الرفيع
واثق دور  يبكلفت الدورة الثالثة بأول واجب جهادي رشقي مدينة البرصة حيث كان أل 

  .كبري يف الكثري من الدوريات القتالية والكامئن وباقي الفعاليات العسكرية األخرى

                                                                    
عىل كل مسلم يف العراق ، وعىل كل عراقي يف خارج العراق أن يعمل كل ما بوسعه ، من أجل  )٣٢٢(

 .إزالة هذا الكابوس الجاثم عىل صدر العراق الحبيب ، ولو كلفه ذلك حياته
د مرت  محافظة بابل وق—هو الشهيد أبو زيك املنصوري من أهايل القاسم :  محيي عبدالحسني)٣٢٣(

 .١١١املوسوعة صفحة هذه ترجمته يف الجزء األول من 
 – قضاء املدينة – ماجد عبدالواحد هو الشهيد أبو نازك البرصي من أهايل محافظة البرصة )٣٢٤(

  .داغ ودفن هناك منطقة السّواد ، استشهد يف كردستان العراق، قره
ملدينة مرت ترجمته يف الجزء  محمد صادق عزيز هو الشهيد أبو آمنة الخفاجي من أهايل ا)٣٢٥(

 .٨٣املوسوعة صفحة هذه األول من 
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ثم كلفت القوات بواجب يف هور الحويزة حيث بدأ املجاهدون التعامل مع طبيعة 
تختلف كثريًا عن طبيعة األرض اليابسة، فواجهوا مشاكل وصعاب يف بداية األمر لكنهم 

يها بإرصارهم وإرادتهم وصربهم، فصاروا يتعاملون مع تلك استطاعوا التغلب عل
الطبيعة وكأنهم قد ولدوا ونشأوا فيها، كام أنهم استطاعوا السيطرة عىل املمرات املائية 
ومعالجة قصف الطائرات الرشاعية بأسلوب الغش واالختفاء كام تحملوا الظروف 

  .الجوية القاسية لتلك الطبيعة
بطولية يف هور الحويزة استطاعوا من خاللها السيطرة عىل نفذ املجاهدون عمليات 

، كام اندفعوا من منطقة البنيات )٣٢٦(مخفر الرتابة وعىل مناطق النهروان والبنيات
  .باتجاه شط الدوب عرب ممر مايئ يسمى مالة عويد

واثق اىل الفوج الثاين الذي استقر يف  أيبتوسعت قوات بدر اىل أربعة أفواج ونسب 
لنهروان وقام باستطالع املناطق املحيطة بها كالشلفة واألخيرض ومناطق أخرى منطقة ا

  .باتجاه األرض اليابسة وبارش بتحكيم مواضعه
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنهروان والهجوم الصاعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

حاول العدو استعادة مخفر الرتابة بسبب موقعه املرشف عىل شبكة الطرق املهمة، 
بواسطة أحد أفواجه الذي تلقى تدريبات خاصة يف مناطق أهوار العامرة ولكنهم أضلوا 
الطريق وتوسطوا شط النهروان فكان مجاهدو الفوج الثاين لهم باملرصاد فصبوا عليهم 
النريان وانطلقت نحوهم الزوارق وعلت صيحات هللا أكرب من حناجر املؤمنني 

ملجاهدين فقتل من قتل وأرس من أرس والذ القليل بالفرار سباحة خالل القصب ا
  .الكثيف

استعد املجاهدون لتنفيذ عمليات هدفها السيطرة عىل النصف الجنويب من بحرية أم 
واثق مع فوجه الثاين عىل الجانب  أيبالنعاج وبدأ االستطالع املكثف وكانت مهمة 

 املتشكل من أبناء العشائر السالم عليه أنصار الحسني الجنويب الرشقي للبحرية مع فوج
  .الغيورة كعشرية آل بو محمد والسواعد وغريها

تم االستعداد والتدريب واستطالع األهداف وتهيأ الفوج مع بقية األفواج للهجوم عىل 

                                                                    
 . إحدى مناطق األهوار التي هجرها سكانها بسبب الحرب، وتقع بالقرب من مخفر الرتابة)٣٢٦(



 ٢٨٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
مواقع العدو وكانت مهمة الفوج الثاين السيطرة عىل مناطق أم تاوة، الخرصة السودة، 

  .اة وأبوعذبة ومناطق وممرات مائية أخرىأم مسح
واثق دور يف  يبنفذ الواجب بزمن قيايس ومتت السيطرة عىل جميع األهداف وكان أل 

م كانطالقة لعمليات ٢٣/٧/١٩٨٥ من منتصف ليلة عرشة الهجوم الذي بدأ الساعة الثانية
  .واسعة أطلق عليها القدس

 النصف الشاميل لبحرية أم النعاج ثم بعد ثالثة أشهر بدأت االستعدادات للسيطرة عىل
م وكانت ٢٣/١٠/١٩٨٥بدأت معركة عاشوراء الساعة الثانية من بعد منتصف ليلة 

معركة نوعية يف التخطيط واألداء حيث بوغت فيها العدو ومتت السيطرة عىل كل 
البحرية كان الجانب الرشقي منها نصيب الفوج الثاين الذي كانت إحدى فصائله بإمرة 

  .واثق الذي سيطر عىل أهدافه بزمن قيايس ومن دون خسائر أيب
  الشهيدوبحلول النهار حاول العدو الهجوم الستعادة ما فقد من أهداف ولكن أبناء

 كانوا له باملرصاد، ففي مباغتة جريئة ومبناورة نفذها أخيه رسه قدسمحمد باقر الصدر 
 سقط شهيًدا يف تلك )٣٢٧( ان أباالخريأبوالخري استطاع املجاهدون تدمري قوات العدو، إال

  .املعركة
الخري فحمد هللا وبىك لفراق أخيه ورفيق هجرته وعضده  أيبسمع أبوواثق بخرب شهادة 

يف الجهاد، فقْد فقَد بفقده قائًدا من قادة الجهاد وأًخا عطوفًا كان يحنو عليه وكان يرى 
يف سبيل هللا فصرب وعاهده فيه كل أهله وأحبته الذين فارقهم ولكنه احتسب كل ذلك 

بأن يبقى وفيٍّا ومييض عىل ما مىض عليه أبوالخري والثلة املضحية التي سبقته إىل رضوان 
  .هللا

انسحب الفوج الثاين ومجموعة من األفواج من األهوار وسلمت املهمة إىل فوج أنصار 
ة فرضيات  ورسية من الفوج الثالث ودخلت تلك األفواج املنسحبالسالم عليهالحسني 

  .للتدريب عىل القتال والعمل يف مناطق جبلية استعداًدا للعمل يف كردستان العراق
بعد انتهاء الفرضية كلفت تلك األفواج يف واجب يف كردستان وكان أبوواثق آمرًا ألحد 

  .فصائل الفوج الثاين الذي نفذ عدة دوريات قتالية وكامئن يف املنطقة

                                                                    
 .٧٢الخري يف الجزء األول من املوسوعة صفحة أيب مرت تفاصيل تلك املعركة وترجمة )٣٢٧(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٩٠
لحمة الخالدة، إذ انقض املجاهدون عىل أهدافهم عىل جبال حاج عمران كانت امل

وتهاوت حصون البعثيني التي أنشأوها وأحكموها لسنني ظنٍّا منهم انها مانعتهم من 
املجاهدين، لكن خابت ظنونهم مع أول صيحات هللا أكرب التي دوت يف وديان وجبال 

واثق  أيبفصيل حاج عمران فتشتت الجمع وانهزم من تبقى مذعوًرا يف الوديان، وكان 
من أوائل الفصائل التي اقتحمت مواضع العدو وسيطرت عىل أهدافها وذلك بتاريخ 

  .م٠١/٠٩/١٩٨٦
عرجت أرواح ثلة من املؤمنني املجاهدين الشهداء وسالت دماؤهم لرتوي شجرة اإلسالم 
وفاح شذاها يف كردستان العراق وفقَد أبوواثق بفقدهم أعز ليوث الوغى وأبطال 

  .وعاهدهم ان مييض يف الطريق كام عاهد أخاه من قبلالهيجاء 
ُشيّعت تلك الكوكبة من الشهداء يف مدينتي طهران وقم يف مواكب مهيبة ودفنت يف 

  .مدن مختلفة وحسب وصاياها
مل متض عىل معركة حاج عمران إال أربعة أشهر حتى نفذ املجاهدون عمليات بطولية 

ثق دور فيها ومسؤوليته كانت إمرة أحد وا يبعىل مشارف مدينة البرصة وكان أل 
  .الفصائل

شارك يف مأمورية استطالعية داخل كردستان العراق تم فيها التنسيق مع األحزاب 
  .الكردية الستقرار مجموعة من املجاهدين يف تلك املنطقة

  ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ عىل لسان رفاق دربهالشهيد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وكان يعشق ،كانت طبيعته الهدوء والشجاعة«يقول املجاهد أبومحمد املحمدي . ١

الشهادة ويتأمل كثريًا عندما يستثنى الفوج من أي هجوم، وقد قلت له إنك يف حالة 
 فأجاب بأن الهجوم هو أقرب ،حراسة ملواقع املجاهدين وكاملرابطني عىل ثغور املسلمني

وقد جرح ومل يثنه ذلك حتى متم … السالم عليهمة دة وإىل لقاء هللا واألمئمرحلة إىل الشها
  ..لقاءه باهلل سبحانه وتعاىل

أذكر بعض خصاله فقد كان ذا صمت عجيب « أما املجاهد أبوباقر املرقال فقد قال . ٢
يف مواطن الرثثرة وذا وقار كبري واحرتام من اآلخرين ملا عرف عنه من تدين وكان من 

  .ني يف جوف الليل وذا حنكة سياسية وعسكريةاملصل



 ٢٩١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
الخري وكان وضعه  أيبشهدته بعد استشهاد  «)٣٢٨(ويقول املجاهد أبوجعفر الشيباين. ٣

قد سمع بالخرب : طبيعيٍّا فسألت أحد املجاهدين أمل يسمع بخرب استشهاد أخيه؟ فأجاب 
 أشاهد نور اإلميان كنت... واثق وتحمله، فعجبت لذلك وأكربته أيبولكن أال تعرف صرب 

  .يسطع من وجهه والهدوء والخلق الرفيع وكان مير باللغو والكالم الفارغ مرور الكرام
  الجرس الراحل

صدرت األوامر بتنفيذ الهجوم عىل جبال شاخ شمريان وكان أبوواثق آمرًا ألحد الفصائل 
سالك لكنه فتقدم بفصيله وعند اقرتابه من األسالك الشائكة جرح وسقط عىل حافة األ 

نهض وألقى بجسمه عىل األسالك ليكون جًرسا لعبور املجاهدين وصاح بهم ان اعربوا 
عيل وهكذا فعلوا وملا رفض أحد أفراد فصيله العبور عليه أمره ان يدوس عىل ظهره 

 فبتلك التضحية فتح هللا حصون العدو، تلك التضحية التي قد يعتربها ،فامتثل مضطرًا
بًا من رضوب الخيال، لكن هكذا كان املجاهدون يرمون بأنفسهم البعض مبالغة أو رض

عىل حقول األلغام ليفتحوا بأجسامهم الطاهرة ثغرات ملرور وعبور أخوتهم املجاهدين، 
م بعد ان مهد الطريق لعبور ١٧/٠٤/١٩٨٨وهكذا استشهد ورحل ذلك الجرس بتاريخ 

  .أخوته إىل جنان الخلد
أللف قذيفة « حيث نال ما متنى بقوله )٣٢٩(كتاب الجرسهكذا كان أبو واثق كالجرس يف 

لقد » متزق جسدي وتتطاير بها أشاليئ خري من ان يهن العظم مني وأموت عىل الفراش
حان اليوم املوعود يوم اللقاء بالعابرين إىل الضفة األخرى، يوم اللقاء باملعشوق ليوفيه 

  .أجره بغري حساب
  .)٣٣٠(ة قم املقدسةشيع ودفن يف مقربة الشهداء يف مدين

  بسم هللا الرحمن الرحيم :هللا رحمهمن وصيته 
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية، فادخيل يف عبادي وادخيل 

                                                                    
  . الرفاعي–، من أهايل ذي قار  هواملجاهد رشيد ثجيل دريج العتايب )٣٢٨(
 كتاب الجرس تأليف الشهيد راجي عبدالحسني العامري وطبع باسم مستعار هو محمد األسدي )٣٢٩(

  .لكون مؤلفه كان يف زنزانات البعث
  .٥٢ رقم القرب ٦ تسلسل ١٧ دفن يف قطعة )٣٣٠(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٩٢
  .جنتي

القاسم محمد والسالم عىل  أيبالحمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه 
ئه امليامني، بهم ُعرف الدين، فاز من متسك بهم عيل أمري املؤمنني وعىل األمئة من أبنا

إنا هلل وإنا إليه راجعون، هذا ما قاله رب العاملني وجرت عليه ... وأمن من لجأ إليهم
سنة األولني فكم لنا عربة علّنا نعي أننا جميًعا ميتون وما خلقنا إال لنعبد ولنطيع الذي 

  ). ترجعونكل نفس ذائقة املوت ثم إلينا(إليه ترجع األنفس 
إلهي كيف أرد إليك وأنا عىل مثل هذه الحال، قد أفنيت باآلمال والتسويف عمري 
تخادعني نفيس وتزين يل حب الدنيا الفانية التي ما أحبها إال جاهل عنيد، أما أين 
العاجز عن أؤّدي الشكر عىل هذه النعم واملحامد اإللهية املرتادفة التي مّن هللا بها علينا 

 الذي هو خري عطاء من — الجهاد واإلميان—ا وكرّمنا وهدانا إىل عز اإلسالم حيث عرّفن
هللا ملن يرىض ويحب فإن الحياة فيه عز واملوت فيه جنان النعيم وأن السعادة كلها 
تكمن يف ان يّرضج اإلنسان بدمه من أجل إحياء مبادئ وقيم الرسالة اإلسالمية وتعبيد 

 وعيل وسلم وآله عليه هللا صّىل ستشهد من أجله رسول هللا  الذي ا— الجهاد—طريق الشهادة 
  …، وكل الصالحني من الشهداء الخالدينالسالم عليهوالحسن والحسني 

الخري فداء  أيبومام زادين شوقًا وحبٍّا أن أقتل يف هذا الطريق العظيم هو استشهاد أخي 
 ربه الجنتية وطوىب ملن للعقيدة واملبدأ اإللهي العظيم، فطوىب ملن يريد ان يرى نعمة

 الجهاد الذي قاده اليوم وفتح بابه سليل —عظمت يف عينه الشهادة وسار يف طريقها
  .العرتة وقائد الخري والربكة اإلمام املسدد السيد املوسوي الخميني

أحبتي وأخويت أوصيكم بالجهاد والدفاع والحفاظ عىل أعظم مكسب إلهي بارك هللا لنا 
سالمية وأطلب ان تدفنوين يف قم املقدسة ويف نفس املقربة التي دفن فيه هو الثورة اإل 

  ...الخري ان استطعتم أيب  الشهيدفيها أخي
   ذي القعدة٢٤أبوواثق الالمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  عليك أباواثق يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيٍّا وسالمسالم    
الخري وعىل أهلك الذين سيفخرون مبا قدموا يف سبيل هللا وعىل جميع  أيبعىل أخيك 

 .شهداء اإلسالم
  



 ٢٩٣شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

    -     
 ناحية السالم – قضاء امليمونة –ولد يف محافظة العامرة 

نشأ وسط أرسة ملتزمة موالية ألهل بيت . م١٩٥٨عام
 متتهن الزراعة، فكانت ،السالم عليهمة الطهار العصمة و 

 وصفة الرفض ،الفطرة السلمية سمة بارزة فيها
للطاغوت البعثي الجاثم عىل صدر العراق عنوانًا 

  .تسلحت به ملجابهة أعداء الدين والوطن
يف تلك األجواء نشأ مزهر، يغرتف منها كل معاين السمو 

 يجري حوله والرفعة وحب االسالم، ومل يكن بعيًدا عام
 من قتل وترشيد للشباب املؤمن ،يف سجن العراق الكبري

الواعي، وعملية سلب للهوية االسالمية، وامتهان لحرية 
  . من قبل ذلك الحزب املاسوين،االنسان

  

م، ومل ١٩٧٠-١٩٦٩قىض شطرًا من حياته الدراسية، أنهى فيه املرحلة االبتدائية عام 
  .هيئة العيش الكريم ألرستهيستطع إكامل بقية املراحل لت

 فكانت سنينا ثقاال عىل ،م وأنهى فيه خمس سنني١٩٧٧تطوع يف الجيش العراقي عام 
 فقد عاىن الكثري من ذلك الوضع الذي اليتالئم مع توجهه الديني، ومام كان ،نفسه األبية

يقض مضجعه ما يرى مام كان يعده حزب البعث لذلك الجيش ثقافيٍّا وتسليحّيا، من 
أجل تحقيق أهدافًا شيطانية، وأحالًما صفراء للطاغية صدام، ومن ورائه أسياده 

  .املستكربين
سيق مجربًا مع ذلك الجيش الذي قاده صدام املقبور لحرب بلد إسالمي، تحت شعارات 
زائفة، ولكنها انطلت عىل البعض، ومل تنطل عىل الواعني منهم الذين رفضوا تلك الحرب 

ر من أولئك األفذاذ الذين أعلنوا رفضهم لها ومن قبل رفضهم لذلك الظاملة، وكان مزه
الحزب العميل، لذلك كان يتحني الفرص للخالص منها حتى تهيأت له تلك الفرصة 

 عن طريق جبهة رشق ،م، فانطلق مهاجرًا إىل هللا ورسوله١٣/٠٨/١٩٨٣الثمينة يوم 
ر حياته ،ليبدأ مرحلة جديدة طاويًا صفحة الالعودة لتلك الحياة املظلمة، ،البرصة  سخَّ

 وقتال أعدائه، فالتحق يف صفوف قوات بدر، ضمن ،فيها لخدمة االسالم والدفاع عنه
م ليأخذ دوره يف نرصة الدين وأهله، فطاملا كانت ١١/٠٣/١٩٨٤الدورة الخامسة بتاريخ 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٩٤
  . متمنيٍّا من هللا تحقيقها،تلك األمنية تراوده

وىل يف حياته الجهادية مع الفوج الثاين حيث استقر يف كان هور الحويزة املحطة األ 
النقطة الثالثة الواقعة يف تقاطع الكرس مع الربمائية، وشارك مع إخوته املجاهدين يف 

  .نصب الكامئن ويف جوالت اإلستطالع والواجبات الجهادية األخرى
حدى رسايا  وكان آمرا إل ،م شارك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة١١/٠٣/١٩٨٥بتاريخ 

فوجه الذي اندفع للسيطرة عىل منطقة النهروان الواقعة غرب مخفر الرتابة وتأمني 
  .الحامية له

 ، اشرتك يف صد الهجوم الذي قام به العدو الستعادة مخفر الرتابة٢٢/٠٣/١٩٨٥بتاريخ 
 بعد ،فدمرت القوات املهاجمة وهرب من استطاع الهروب منهم داخل القصب سباحة

  .جاهدون جميع زوارقهمأن غنم امل
تدرج باملسؤوليات الجهادية من آمر فصيل إىل آمر رسية وآخرها آمرا لفوج اإلمام 

، امتاز فيها بالحنكة والدقة يف التخطيط والرسعة يف األداء السالم عليهموىس الكاظم
والهدوء يف أشد املواقف الحرجة، فكان الهدوء صفة مميزة فيه حتى يف أشد املصائب 

  .نواملح
م شارك مع فوجه يف أول عمليات واسعة، نفذها املجاهدون ٢٣/٠٧/١٩٨٥يف ليلة 

 ،للسيطرة عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج واملناطق واملمرات املائية املحيطة بها
أسموها القدس، وكانت معركة نوعية امتازت بالدقة ورسعة العمل، كام لعب عامل 

 كام ،وعامر برسيته السيطرة عىل منطقة الخرصة السودة فاستطاع أب،املباغته دور فيها
  .)٣٣١(واثق الالمي دور فيها أيب  الشهيدكان ملعاونه

 رشع ،استعداًدا لتنفيذ عمليات جهادية للسيطرة عىل النصف الشاميل لبحرية أم النعاج
أبوعامر وأخوته بقص القصب اليجاد ممرات مائية يف الجانب الرشقي لبحرية أم النعاج 

تسهيل حركة املجاهدين ونقل األعتدة والذخائر اىل األمام، فبارشت مجاميع من الفوج ل
  .الثاين باملهمة

 شن املجاهدون عملياتهم الواسعة التي أسموها عاشوراء، ،م٢٣/١٠/١٩٨٥يف ليلة 

                                                                    
 .٢٨٦صفحة ترجمته   هو الشهيد أحمد محمد نارص االمي تجد )٣٣١(



 ٢٩٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 فكان أبوعامر من ،واندفع الفوج الثاين وفوج أنصار الحسني يف املحور الرشقي للبحرية

قدمني عىل رأس إحدى الرسايا، وكان هدفهم شط أبوعذبه ومناطق وممرات أوائل املت
  . فاستطاعوا السيطرة عليها دون أي خسائر،تابعة له كان العدو يسلكها

يف الصباح حاول العدو استعادة ما فقد من مواضع فتقدم بخمسة وعرشين زورقًا 
 تكبد فيها ،ركة فاصلة فالتحم معهم املجاهدون يف مع، وبغطاء جوي،محمًال باالفراد

 ومل يفلت اال زورق ، وغنموا ثالثة عرش زورقًا،العدو الخسائر الفادحة، فأغرقوا زوارقه
، وجرح أبوعامر )٣٣٢(واحد استطاع الفرار، ويف أثناء تلك املعركة استشهد أبوالخري الالمي

  .بيده، لكنه رفض اإلنسحاب وعولج ميدانيٍّا
لرشقي لبحرية أم النعاج تاركًا املنطقة لفوج أنصار انسحب الفوج الثاين من املحور ا

الحسني، ليخوض دورة تدريبية يف منطقة جبلية استعداًدا للقيام بواجبات جهادية يف 
  .كردستان العراق

م، اشرتك يف ملحمة حاج عمران للسيطرة عىل مرتفعات گردمند ٠١/٠٩/١٩٨٦بتاريخ 
 لكنه ،رة عىل أهدافهم بوقت قيايسوكردكوه حيث استطاع أبوعامر ورسيته من السيط

أصيب بجروح بليغة نقل عىل اثرها اىل املستشفى للعالج، ويف تلك العمليات رضب 
املثل األعىل يف الشجاعة والصرب، فعن ذلك يتحدث رفيق دربه أبومحمد املحمداوي 

  وكنا،عندما أقرتبنا من العدو املستقر عىل القمة. كنا مًعا يف عمليات حاج عمران«
 ونفد صرب واحد منا فانفجر متسائال، أين ،تحت نريانه الكثيفة، كان الوضع صعبا جًدا

 سنجدها ان شاء ، التعجل،فرّد عليه أبوعامر بهدوءه املعروف! هي ثغرة األلغام؟
 فوجدناها وتقدم أبوعامر نحو تلك القمة التي انهارت تحت رضبات ،،…هللا

  .املجاهدين
  الشهيد وحارص فوج،طريق املؤدية لقمة شاخ شمريانبعد أن سيطر العدو عىل ال

 ورأى ، استقر أبوعامر عىل رأس فوج اإلمام موىس الكاظم لتحرير الفوج املحارص،الصدر
 وتقدم عىل ، فأىب أن يتقدمه أحد،أهمية استطالع املنطقة قبل الرشوع بأي عمليات

 فسقط ، منه مقتال فأصابت، وباألثناء أصيب بطلقة قناص،رأس مجموعة االستطالع
 متوًجا بوسام الشهادة الرفيع وعرجت روحه اىل أعىل ،ساجًدا هلل مرضًجا بدمه الزيك

                                                                    
 .٧٢ه يف الجزء األول من موسوعة شهداء العراق صحفة  مرت ترجمت)٣٣٢(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٩٦
  . وملتحًقا بركب الحسني وصحبه األبرار، شاكية اىل ربها ظلم الطغاة،عليني

  .)٣٣٣(شيع ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة
  هللا رحمهمن وصيته 

ن جنود جبهة الحق، الحمد هلل الذي من علينا ببزوغ الحمد هلل الذي جعلني جنديا م
يجب علينا الدفاع عن اإلسالم، والوقوف . شمس اإلسالم التي حاول األعداء طمسها

بوجه الهجمة الرشسة التي تشن عىل املؤمنني، ويجب علينا محاربة صدام الذي عاث 
ريين من أبناء  محمد باقر الصدر والخ الشهيديف أرض العراق فسادا، فقتل املرجع

  ...العراق، وتلك جرمية الميكن السكوت عليها
 . يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، عليك أبا عامرسالم  

  

                                                                    
  .٥٣ ، رقم القرب ٦، تسلسل ١٧ دفن يف قطعة )٣٣٣(



 ٢٩٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

     -     
م ١٩٥٩ولد يف محافظة البرصة، قضاء شط العرب عام 

وسط أرسة محافظة سنية املذهب ربته عىل األخالق 
  .لكرمية والسجايا الحميدةا

أكمل الدراسة االبتدائية يف شط العرب ثم انتقلت 
، ٨٠أرسته للسكن يف املعقل، األبلة الجديدة، شارع 

عمل لتهيئة وهناك أكمل الدراسة املتوسطة ثم اتجه لل
  .العيش الكريم ألرسته

م ونسب ١٥/٠٤/١٩٧٨سيق للخدمة اإللزامية بتاريخ 
واستمر فيها إىل ان وقع يف أرس  ٣٠إىل كتيبة املدفعية 

قوات الجمهورية اإلسالمية بعد تنفيذها هجوًما مضاًدا 
  .)٣٣٤(عىل مشارف مدينة الخفاجية

  

 برندك وبجنورد —م فنقل مع مجاميع أخرى إىل معسكرات األرس٠٥/٠١/١٩٨١بتاريخ 
 التي كانت مدرسة إسالمية تعلم واهتدى فيها عرشات —ثم كهريزك والحشمتية

الف، فقد كان فيها من الربامج الثقافية كدروس الفقه واألصول واألخالق والسرية اآل 
  …ودروس اللغة وعلوم القرآن الكريم

 وسريتهم ومل يكن قد السالم عليهمالبيت يف تلك األجواء عاش خالد وتنور قلبه بعلوم أهل 
 الينضب من تعرف من قبل إال عىل يشء يسري من ذلك املعني الدافق، وهاهو أمام بحر

 هي امتداد لعلوم السالم عليهمالبيت علوم مل يجدها يف أي مدرسة أخرى، فعلوم أهل 
 لذلك اتخذ قراره بإتباع مذهبهم، ومبا أن أهل البيت وسلم وآله عليه هللا صّىل صاحب الرسالة 

كانوا قادة الدفاع عن الرشيعة والوقوف بوجه الظلم واالنحراف فقد اتخذ قراره الثاين 
االلتحاق باملجاهدين من أجل املشاركة معهم للوقوف بوجه الباطل البعثي، بوجه ب

                                                                    
  .قضاء تابع ملحافظة خوزستان:  الخفاجية)٣٣٤(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٢٩٨
التجاوز عىل القيم واألخالق وانتهاك الحرمات وكان من املطالبني بإلحاح وإرصار عىل 

م حيث دخل دورة ٠٨/١٠/١٩٨٧االلتحاق باملجاهدين حتى حقق هللا له ذلك بتاريخ 
 ثم نُّسب إىل قوات اإلمام التي كلفت بواجب )٣٣٥(تدريبية يف معسكر الحر الرياحي

جهادي يف كردستان العراق، ففرح أبومحمد البرصي وهو يدخل إىل تلك األرض الطيبة 
ليكون جنديٍّا مدافًعا عنها وعن أهلها الكرام الذين يجودون مبا لديهم عىل رغم العوز 

 ِاَر َواِإلميَاَن ِمْن قَْبل أُوا الدَّ ِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَيِْهْم َوال يَِجُدوَن ِيف َوالَِّذيَن تَبَوَّ
ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمامَّ أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعَىل أَنُْفِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ 

  ).٩:الحرش (نَْفِسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
و مير عىل تلك القرى التي طالها القصف البعثي كانت دموعه تسيل عىل خديه وه

  .وعىل تلك البساتني املحروقة التي طالتها األيادي األثيمة التي أهلكت الحرث والنسل
 إىل مقر املجاهدين هناك وشارك يف العديد من العمليات )٣٣٦(داغ وصل إىل منطقة قره

  .الجهادية
 أبناء تلك املناطق املظلومة وكانوا كان أبومحمد وأخوته رسل املجاهدين العراقيني إىل

مثاًال لألخالق والتعامل مع األهايل ومثاال للثبات والتضحية يف سبيل هللا واملستضعفني 
  .من أبناء كردستان الذين كانو الحول لهم وال قوة

صمد املجاهدون أمام عمليات واسعة شنها زبانية حزب البعث أسموها األنفال زوًرا 
وا فيها كل أنواع األسلحة مبا فيها املحرمة دوليٍّا من غازات سامة وناپامل وبهتانًا، استخدم

واستخدموا أسلوب األرض املحروقة فدمروا القرى والقصبات وأحرقوا املزارع والبساتني 
وقتلوا وسجنوا عرشات اآلالف من السكان األبرياء العزل، فال رادع كان يردعهم وال وازع 

  .ملجازرمينعهم من ارتكاب أبشع ا
كفاهم ،يف وجه تلك املخلوقات الغريبة مصاصة الدماء وقف أبومحمد وأخوته مدافعني

فخرًا انهم سقطوا شهداء الواحد تلو اآلخر وما بدلوا تبديًال وكفاهم عزًا وشموًخا انهم مل 
يطأطؤا الرؤوس ومل يتخاذلوا ومل يعطوا بأيديهم أعطاء األذالء وتعاهدوا أن يخوضوها 

                                                                    
  . أحد معسكرات املجاهدين يف مدينة سنقر اإليرانية التابعة إىل محافظة كرمانشاه)٣٣٥(
 .ة السليامنية وكانت مقرًا للمجاهدينإحدى املناطق التابعة إىل محافظ: داغ قره )٣٣٦(



 ٢٩٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 مستلهمني من تلك الثورة الخالدة السالم عليهولية أطلقوا عليها طريق الحسني معركة بط

  .الدروس والعرب
يف تلك العمليات أصيب أبومحمد برصاصة من يد أثيمة فسقط شهيًدا بتاريخ 

م لريافق النبيني والصديقني وشاهًدا يوم القيامة عىل الظاملني، فسالم عليه ٢١/٠٤/١٩٨٨
  .داغ هدين ودفن يف مقربة الشهداء بقرهوعىل الشهداء واملجا

 بعد ان صىل عىل النبي وآله الطاهرين سفينة النجاة كتب بخط يده هللا رحمهمن وصيته 
إين خالد ماجد مبارك السعدون أكتب إليكم هذه الوصية بخطي وأرجو من كل من .. .

القدير التوفيق يقرأها العمل بها وبالخصوص أهيل األعزاء سائًال لهم من املوىل العيل 
  ...لتطبيقها واإلمعان بها

أهيل األعزاء، هللا هللا، يف الصالة فإنها عمود الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين ومن *** 
سلموا عىل اليهود وال : وسلم وآله عليه هللا صّىل هدمها فقد هدم الدين، وقال رسول هللا 

فيا أهيل . تاريك الصالة: ل هللا؟ قالتسلموا عىل يهود أمتي، قيل وما يهود أمتك يا رسو 
كام أوصيكم أن . األعزاء الصالة الصالة، إىل كل من يسمع كالمي عن طريق وصيتي

البيت تسريوا عىل خط األمئة األطهار وسادة الكون وأن تكونوا من أنصار أهل 
 وخط والية الفقيه اإلمام الخميني حفظه هللا وهذا هو الخط الطاهر السالم عليهم

 الذي خطه لجميع األحرار السالم عليهلنظيف الذي يسري عىل خط اإلمام الحسني ا
 اال إن الدعي بن الدعي قد ركز ﴿والرشفاء عندما قالها مدوية ترصخ يف وجوه الثائرين 

  ﴾...  وهيهات منا الذلة، يأىب هللا لنا ذلك ورسوله— بني السلة والذلة—بني اثنتني 
ر باملعروف والنهي عن املنكر ألنه إذا ترك األمر باملعروف أهيل األعزاء أوصيكم باألم

  .والنهي عن املنكر سلط هللا رشار القوم فيدعو الخيار فال يستجاب لهم
  : أهيل األعزاء، قولوا كلمة الحق وال تخافوا لومة المئة، ألن هللا قال يف كتابه العزيز

  ).٣من اآلية: املائدة (﴾فَال تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِ ﴿
أهيل، أعزيت، أخويت، التزموا بهذا الخط وكونوا دامئًا مع العلامء يف كل مكان، يف املساجد 
والحسينيات والصالة الجامعة، وكام أسألكم الدعاء لولدكم املذنب خالد وأن تربئوا 
ذمتي من كل يشء عملته اليرضيكم عني وأن تدعوا هللا يل باملغفرة، وكام أسألكم ان 

  .السالم عليهمة الصالة والدعاء والثواب يف كل جمعة ويف زيارة األمئالتنسوين يف 
كام أويص أخوايت العزيزات للتحيل باألخالق اإلسالمية وارتداء الحجاب اإلسالمي ألنه 
فريضة املرأة املسلمة الطاهرة، وأن يجعلن املثل األعىل لهن فاطمة الزهراء سيدة نساء 
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  .العاملني وخديجة وزينب

والدي، والديت، أخواين، أنا كنت أمتنى أن  «هللا رحمه يف جانب آخر من وصيته كام ذكر
أراكم وتروين حتى تقر عيونكم بولدكم ولكن اإلسالم فوق كل يشء كام قال موالنا أمري 

وهللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم . اإلسالم يعلو وال يعىل عليه: السالم عليهاملؤمنني 
 فأوصيكم ان التبيعوها بغريها فسارعوا إىل هذه التجارة وأموالهم بأن لهم الجنة،

  .املربحة مع هللا سبحانه وتعاىل
  .لقد وّىل زمن الخوف عن املسلمني وأصبحوا يتحّدون جميع العامل

أخي املسلم اجعل يف قلبك جميع هّم املسلمني يف كل مكان وانطلق من قول رسول هللا 
 فال .لاًم ينادي يا للمسلمني ومل يجبه فليس مبسلممن سمع مس «وسلم وآله عليه هللا صّىل 

تنس يا أخي أخوتك يف لبنان وأفغانستان والهند ويف أقىص بقاع العامل، كن معهم دامئًا 
وال تكن نظرتك ضيقة لبلد أو قومية أو غريها، شارك أخوتك املسلمني يف كل مكان 

كام قال هللا تعاىل يف أفراحهم وأحزانهم، واجعل مقياس التفاضل عندك هو التقوى 
  ).١٣من اآلية: الحجرات (﴾ أَتَْقاكُمْ إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد هللاِ ﴿كتابه الكريم

 قال بجواب شخص وسلم وآله عليه هللا صّىل إىل أمي ووالديت العزيزة، كام تعلمني ان رسول هللا 
 حمل أمه سبع مرات للحج عىل ظهره، هل وفيت يا رسول هللا؟ فقال رسول هللا

، فأنا ابنك وحبيبك وولدك يا »إن هذا اليساوي طلقة من طلقاتها «وسلم وآله عليه هللا صّىل 
قرة عيني أسألك دامئًا أن التنسيني بالدعاء لريىض هللا عّيل برضاك، يا والديت العزيزة 
هاأنا أقبل قدميك الكرميتني وأمتنى أن أخدمك يف كل صغرية وكبرية وأسألك براءة ذمتي 

  .عز يشء عندييا أ 
إن كنت أخطأت معك فأرجو أن تسامحيني يا أماه هاأنا أدعو هللا دامئًا لك بالخري 
وقبول أعاملك من صالة وصيام وأدعوه أن يجعلك من النساء الذاكرات، فادع يل فإين 
محتاج إىل دعائك ولك مني السالم والدعاء، سالمي إىل أخويت وإىل الجميع، كتبت لكم 

  .طي وأنا الذي كتبت كل حرف منهاهذه الوصية بخ
أبومحمد البرصي، خالد ماجد مبارك السعدون ـــــــــــــــــ 

  .هـ١٤٠٨/ ربيع الثاين/١٥م املوافق ٧/١٢/١٩٨٧
   عليك أبامحمد يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيٍّا سالم  

 .وسالم عىل أمك التي ربتك عىل الخري والصالح
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            .      
م يف قضاء الزبري يف محافظة البرصة ١٩٦٢ولد عام 
ترك الدراسة وهو يف الصف األول . الفيحاء

املتوسط ليتوجه إىل األعامل الحرة والكسب 
  .الحالل من أجل تهيئة العيش الكريم
امية يف أواخر استدعي إىل الخدمة العسكرية اإللز 

م بداية الحرب التي شنها الطاغية ١٩٨٠عام 
صدام عىل الجمهورية اإلسالمية تنفيًذا ملخططات 
املستكربين الكفرة، ثم زج يف أتونها يف الشهر 

م، وسيق قًرسا إىل الخطوط ١٩٨١األول من عام 
جعله يفكر األمامية لجبهة الحرب العدوانية مام 

  .يف كيفية الخالص منها
  

ا أن أتيحت له الفرصة حتى سارع إىل إيقاع نفسه يف أرس قوات الجمهورية اإلسالمية م
  .ليكون ضيًفا عليها

وجد فرصة مثينة يف معسكرات األرس من أجل بناء ذاته عىل العقائد اإلسالمية الحقة 
ليأخذ دوره الرسايل يف املستقبل لتخليص بلده من العصابة املجرمة الجامثة عىل صدره 

ور املأساوية التي جرت عىل شعبنا مل تذهب عن ذاكرة صالح الدين، بل أخذت فالص
من نفسه مأخًذا كبريًا وشحذت فيه الهمة واإلرصار نحو التضحية واإلقدام واالصطفاف 

  .إىل جانب املجاهدين العراقيني ضد العفالقة املجرمني
يف صفوف قوات بعد إلحاح كثري عىل مسؤويل معسكرات األرس، سمح له بالتطوع … 

م ضمن الدورة الخامسة من دورات املتطوعني من معسكرات ٠٨/١٠/١٩٨٧بدر بتاريخ 
  .األرس

، لرياحي، نسب إىل فوج جعفر الطياربعد انتهاء الدورة التدريبية يف معسكر الحر ا
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واشرتك مع أفراد الفوج يف تنفيذ العديد من املهام الجهادية، ثم انتقل إىل قوات اإلمام 

  .)٣٣٧( أبوطارق البرصي الشهيد يف كردستان العراق ضمن فوجللعمل
كان أبوبتول وأخوته رسل املجاهدين إىل أبناء شعب كردستان من خالل أخالقهم 
وتعاملهم وخدماتهم التي قدمومها لهم ودفاعهم عنهم عىل العكس من اآلخرين الذين 

  .مل يكونوا عبئا عليهم فقط بل تركوهم وفروا ساعة الشدة
ك مع أخوته يف تنفيذ عدة عمليات قتالية جريئة أشعرت نظام صدام بالخطر اشرت 

م ٢٦/١٢/١٩٨٧املحدق الذي هدد وزعزع عرشه الدموي السيام عمليات كفري بتاريخ 
  .م٢٣/٠٢/١٩٨٨وسنگاو بتاريخ 

مستخدما كل ،حاول العدو القيام بهجوم واسع أسامه األنفال للسيطرة عىل كردستان
 ، أبناء كردستان حتى املحرمة دوليا، ومتبعا أسلوب األرض املحروقةأنواع األسلحة ضد

فتصدى له املجاهدون وسطروا مالحم بطولية يف معركة غري متكافئة أطلقوا عليها 
 فسقطوا شهداء الواحد تلو اآلخر وما بدلوا تبديال ومنهم السالم عليهطريق الحسني 

 رصاصة استقرت يف صدره الرشيف أبوبتول الذي سقط مرضًجا بدمه الزايك عىل أثر
  .م٢١/٤/١٩٨٨لريحل إىل ربه شاكيًا إليه مظلوميته بتاريخ 

  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    
  

                                                                    
هو الشهيد كريم داخل خنجر املاليك من أهايل القرنة، بني مالك، نرشنا عنه كتاب مستقل  )٣٣٧(

  ".محطات يف طريق التغيري"ضمن سلسلة 
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        -     
م أبرص الدنيا يف منطقة ٠٥/١١/١٩٦٠يف يوم 

ظة البرصة الفيحاء، وترىب وسط أرسة املعقل، محاف
محبة لدينها ومستنة بسنة نبيّها، فكان لها األثر 

  .البالغ يف سلوكه وتدينه
مل يتم مرحلة املتوسطة فقد توجه لألعامل الحرة 

  .لتهيئة العيش الكريم الرسته
م، ثم ١٩٧٩سيق إىل الخدمة اإللزامية يف بداية 
املجرم عىل زج يف الحرب التي أشعل فتيلها صدام 

الجمهورية اإلسالمية لتنفيذ مآرب الشيطان األكرب 
    .األمرييك

 وبينام كانت وحدته العسكرية يف مدينة املحمرة، قامت قوات ،م٣٠/٤/١٩٨٢يف 
  .الجمهورية اإلسالمية مبحارصتها وتحريرها فوقع يف أرسها

فيس للدور وجد فرصة مثينة يف معسكرات األرس لإلعداد الروحي واالستعداد الن
 فلم تغب عن ،املستقبيل الذي كان ينتظره يف خوض معارك الجهاد ضد البعث املعتدي

 ، بل زادته اندفاًعا من أجل الثأر لدماء األبرياء،باله املآيس التي مر بها الشعب العراقي
  .فكان كثري اإللحاح عىل املسؤولني للسامح له باملشاركة مع املجاهدين

م ضمن الدورة الرابعة من دورات ٢١/٩/١٩٨٧ر بتاريخ التحق بصفوف قوات بد
بعد إمتام الدورة يف معسكر الحر الرياحي، نسب إىل  .املتطوعني يف معسكرات األرس

قوات اإلمام التابعة لفيلق بدر واملكلفة بالعمل يف كردستان العراق فاشرتك معها يف 
  .تنفيذ عدة واجبات ومهام قتالية

مستخدما كل ،م واسع أسامه األنفال للسيطرة عىل كردستانحاول العدو القيام بهجو 
 ،أنواع األسلحة ضد أبناء كردستان حتى املحرمة دوليا، ومتبعا أسلوب األرض املحروقة

فتصدى له املجاهدون وسطروا مالحم بطولية يف معركة غري متكافئة أطلقوا عليها 
ر وما بدلوا تبديال ومنهم  فسقطوا شهداء الواحد تلو اآلخالسالم عليهطريق الحسني 

  .م٢١/٠٤/١٩٨٨أبومتار الذي مل يعرث عىل جسده منذ أن فقد يوم 
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     -    
 النظام البعثي مارسها التي يةساليب القمعاأل 

املجرم لخنق صوت الحق الهادر من حناجر 
ه، جعلت األحرار وفوهات بنادق الثوار فلم تنفع

من راية الحق أكرث ارتفاًعا وأشد ثباتًا بسواعد 
املجاهدين العراقيني الذين انترشوا يف أرض 

 ففي جميع تلك ، من الفاو اىل زاخو—الرافدين 
البقاع رّوى رجال بدر بدمائهم الزكية أرض العراق 
من أجل الحرية والكرامة، ومن أجل إنقاذ 

 ومن أولئك .املقدسات من أيدي الجناة املجرمني
الرجال األحرار الذين واصلوا درب التضحيات هو 

    .الشهيد عبدالحسني املظفر

م يف محافظة البرصة، قضاء املدينة، ونشأ وترىب يف أحضان أرسة سالكة ١٩٥٧ولد عام 
  .السالم عليهمة نهج اإلسالم وخط أهل بيت العصمة والطهار 

الصف الرابع بسبب الظروف املعيشية مل يكمل دراسته االبتدائية إذ تركها وهو يف 
  .القاسية ليعمل خبازًا من أجل الكسب الحالل وتهيئة العيش الكريم ألرسته

استدعي إىل الخدمة العسكرية اإللزامية، وعوضا عن ترسيحه النهائها، اال أنه بسبب 
  سيق إىل خطوط الجبهة األمامية يف،الحرب التي شنها صدام عىل الجمهورية اإلسالمية

  .قاطع الشوش املحتل من قبل قوات صدام العسكرية
 شنت قوات الجمهورية اإلسالمية هجوًما واسًعا عىل قطعات ،م٢٧/٠٣/١٩٨٢بتاريخ 

  .الجيش العراقي فوقع يف أرسها
عمل يف معسكرات األرس عىل هداية الكثري من األرسى املخدوعني بشعارات حزب 

ن الغليان الداخيل والحامس الثوري من أجل البعث الكافر، واملغرر بهم، وعاش فرتة م
االلتحاق بصفوف املجاهدين حيث كان كثري اإللحاح عىل املسؤولني ليتيحوا له الفرصة 
للدفاع عن املحرومني واملظلومني من أبناء الشعب العراقي، إىل أن تحققت أمنيته يف 

ة الرابعة م ضمن الدور ٢١/٠٩/١٩٨٧ذلك عندما التحق بقوافل قوات بدر بتاريخ 
 وبعد إمتام الدورة التدريبية يف معسكر الحر الرياحي، ،للمتطوعني من معسكرات األرس
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  .السالم عليهانضم إىل لواء اإلمام عيل 

اشرتك يف عمليات تحرير مدينة حلبچة وشهد مآيس أهلها الذين تعرضوا لرضبة كياموية 
بنائها املظلومني، كام نفذ ظاملة من قبل نظام صدام الكافر أودت بحياة اآلالف من أ 

العديد من املهام الجهادية كان آخرها تحرير مرتفعات شاخ شمريان الواقعة جنوب 
حيث أبىل بالًءا حسًنا يف صد الهجوم العفلقي ،رشق دربندخان يف قاطع السليامنية

الذي كان يهدف استعادة قمة مبو من أيدي املجاهدين، فرضب أبوتراب أروع األمثلة يف 
 ،رب والثبات، إىل أن قطعت ساقه اليرسى وجرح يف ظهره من جراء القصف املدفعيالص

 مرضجا ،فأخذ نزف الدم منه مأخذه حتى فاضت روحه الطاهرة، لريحل إىل ربه شهيًدا
  .م٢٧/٦/١٩٨٨بدم الشهادة الزايك بتاريخ 

 تم تشييع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيبًا ووري الرثى يف مقربة الشهداء يف قم
  .)٣٣٨(املقدسة

  :هللا رحمهمن وصيته 
إين .  ألنه طريق العزة والسعادة األبدية— طريق الشهادة —اخرتت هذا الطريق 

  .طلقت الدنيا وعشقت اآلخرة
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
  .١١٧م القرب، رق١٢، تسلسل١٧قطعةدفن يف  )٣٣٨(
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    -     
ت، محلة السيد م يف مدينة الكو ١٩٥٢ولد عام 

حسني وترىب وسط أرسة معروفة بطيبها والتزامها 
 ورفضها السالم عليهمالبيت بخط اإلسالم ونهج آل 

 وكشاهد ،لصدام وحربه عىل الجمهورية اإلسالمية
عىل ذلك هو أنه عندما سمعت والدة هادي 

 قامت رحمها هللا بتوزيع الحلوى ،بوقوعه يف االرس
  .عىل الجريان

 االبتدائية واملتوسطة يف محلة أكمل دراسته
سكنه، ثم سيق إىل الخدمة اإللزامية يف عام 

م ليعمل خبازًا من ١٩٧٣م، وترسح منها عام ١٩٧١
  .ئة العيش الكريم الرستهأجل تهي

  

عرف بوالئه الشديد لإلمام الخميني لدرجة أنه كان يقف بوجه كل من يتطاول عليه 
  .فنيبكلمة غري الئقة من الجهلة واملنحر 

م سيق إىل خدمة االحتياط يوم كانت الحرب التي أرضمها صدام ٠٢/٠٦/١٩٨٢بتاريخ 
املجرم عىل الجمهورية اإلسالمية قد دخلت مرحلة جديدة حيث بدأت قوات 
الجمهورية اإلسالمية بتحرير أراضيها املغتصبة ظلاًم وعدوانًا، فام كان من هادي إال ان 

ح قبضة بيد الطغاة الذين كانوا يديرونه حسب يستعد للخالص من الجيش الذي أصب
  .ما تشتهي أهواؤهم املتالعبة بدماء األبرياء

أخذ هادي يفكر يف طريقة للخالص ألنه مل ينس جرائم العفالقة وظلمهم وبطشهم 
 بسب )٣٣٩( عيل عبدالقاسم الذي أعدم الشهيدبإبناء العراق ومل ينس ابن أخته الشاب

                                                                    
، "هيد أياد رايض الشاويلقطات مرشقة من حياة الش" كراس ع للمزيد من املعلومات راج)٣٣٩(

 .ملؤلفه حامد عبدالحسني



 ٣٠٧شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
املوت لحزب البعث، املوت «: امع الكبري يف الكوت هاتًفاوقفته أمام املصلني يف الج

 شهيدا يف مواجهة — أياد رايض الشاوي —بعد أن سقط أحد أخوته » لعفلق الصليبي
  .بطولية مع قوات األمن العراقية التي حاولت اعتقاله

 وبينام كان هو غارقا يف التفكري، وإذا بالقوات اإلسالمية قد بدأت هجوًما مباغتًا عىل
قطعات الجيش العراقي يف منطقة الطيب العراقية، وحارصت أكرب عدد ممكن من 

م، ليبدأ ٠٢/١٠/١٩٨٢أفراد الجيش، فسارع هادي وأمثاله إىل تسليم أنفسهم بتاريخ 
  .حياة جديدة من اإلعداد الروحي والبناء الذايت يف معسكرات األرس

الندفاع نحو السري يف طريق كل تلك األحداث ظلت تشحن يف نفسه الثأر والحامس وا
ذات الشوكة، ولذا بدأ باإلرصار واإللحاح عىل املسؤولني يف الجمهورية اإلسالمية من 
أجل السامح له بااللتحاق باملجاهدين فتحقق له ذلك والتحق بصفوف قوات بدر 

م ضمن الدورة السادسة من دورات املتطوعني من معسكرات األرس ١/١٢/١٩٨٧بتاريخ 
  . تدريباتهاالتي جرت

وبعد إنهاء الدورة التدريبية يف معسكر الحر الرياحي انضم إىل فوج عامر بن يارس أحد 
  .أفواج فرقة اإلمام عيل

اشرتك يف عمليات تحرير حلبچة وعمليات فك الحصار عن قمة مبو الواقعة جنوب رشق 
والثبات  وقد رضب أروع األمثلة يف الصرب والصمود ،دربندخان يف قاطع السليامنية

م عىل أثر إصابته بشظية قذيفة مدفع ٢٨/٦/١٩٨٨واإلقدام إىل أن استشهد بتاريخ 
أصابته يف رأسه، بعد فك الحصار عن القمة املذكورة، لريحل إىل ربه شهيًدا مقلًدا وسام 

  .الشهادة السامي
  .)٣٤٠(شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف قم املقدسة

  :هللا رحمهصيته من و 
 وطريق اإلمام الخميني السالم عليهاخرتت هذا الطريق ألنه طريق اإلمام الحسني … 

 …رسه قدس محمد باقر الصدر  الشهيدوطريق

                                                                    
  .١٢٢، رقم القرب ١٣، تسلسل١٧ دفن يف قطعة )٣٤٠(
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    -    
  

كل قطرة دم سقطت يف سبيل هللا تعاىل، كانت 
ل واإلرصار سبًبا الندفاع الشباب نحو سوح القتا

عىل مواصلة الجهاد، وذلك رس مبارك متتاز به 
 يف )٣٤١(دماء الشهداء، فعندما استشهد الحاج أزهر

م يف عمليات تحرير قمم گردكوه ٠١/٠٩/١٩٨٦
وگردمند يف حاج عمران، اندفع أبناؤه الثالثة 
ملواصلة طريقه، فاستشهد االبن األكرب يف عمليات 

األصغر عامد  واستشهد ،م١٩٨٧رشق البرصة عام 
    .م١٩٨٨عام 

م ١٩٦٨ يف النجف األرشف، ولد عامد عام السالم عليهيف جوار مرقد اإلمام أمري املؤمنني 
وترىب يف أحضان أرسة مضحية من أجل الدين والوطن والقيم، فساروا عىل ما سار عليه 

  .والدهم عن وعي وبصرية
ل املتوسط بسبب مداهمة عنارص  ومل يكمل األو ،أكمل دراسته االبتدائية يف محل سكنه

اإلجرام التابعة لنظام العفالقة وتهجريهم بأسلوب وحيش وإلقائهم عىل الحدود مقابل 
  .م١٩/٤/١٩٨٠قرصشريين، فساروا مشيًا عىل األقدام حتى وصلو الجمهورية اإلسالمية يف 

ن علوم بعد ان استقرت األرسة يف قم املقدسة، توجه عامد للحوزة العلمية لالنتهال م
م التحق بصفوف قوات بدر ضمن ١٢/٠٥/١٩٨٥ وبتاريخ السالم عليهمة آل بيت النبو 

  .رسه قدس  الصدر الشهيد يف معسكرعرشة الدورة الخامسة
عندما انتهت الدورة التدريبية نسب إىل فوج اإلمام موىس الكاظم واشرتك بتاريخ 

يطرة عىل النصف م يف عمليات القدس التي نفذها املجاهدون للس٢٣/٠٧/١٩٨٥

                                                                    
 .١٠١صفحة  ترجمته تجد الذي الشهيد أزهر عبدالحسني صادق ـ أبوعادل النجارهو  )٣٤١(



 ٣٠٩شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
  .الجنويب لبحرية أم النعاج

هكذا كان أبوتراب، يرتدد بني الجبهة والحوزة، وازداد إرصاًرا عىل مواصلة طريق ذات 
  .الشوكة بعد استشهاد أبيه يف عمليات حاج عمران

م، اشرتك مع أخي عادل يف عمليات جهادية رشق مدينة البرصة ٢١/٠٧/١٩٨٧بتاريخ 
ا يف تلك العمليات فقد سقط عادل شهيدا فعاهده عامد عىل وقد أبليا بالءا حسن

  .مواصلة طريقه حتى النرص أوالشهادة
م، شارك يف عمليات فك الحصار عن مرتفعات شاخ شمريان بعد أن ١٥/٠٤/١٩٨٨بتاريخ 

 فكان املجاهدون له ،حاول العدو السيطرة عليها متهيدا للهجوم عىل مدينة حلبچة
  .ه، وبائت كل محاوالته بالفشلباملرصاد، فدمروا قوات

عرف بهدوئه وحسن سلوكه وسريته وإقدامه يف تنفيذ الواجبات الجهادية بإخالص ودقة 
  .وكان يؤثر عىل نفسه يف أداء الواجب
 التي حاولت التقدم نحو مواقع املجاهدين يف )٣٤٢(يف معركة بطولية ضد زمرة املنافقني

إثر إصابته بإطالقة يف رأسه الرشيف م ٢٥/٠٧/١٩٨٨قاطع الوسط، استشهد بتاريخ 
  .ليلتحق بقافلة الشهداء السعداء كام التحق من قبله والده وأخوه األكرب

تم تشييع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيبًا ووري الرثى يف مقربة الشهداء يف قم 
  .)٣٤٣(املقدسة
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  

                                                                    
  . عدوة الشعبني العراقي وااليراين—  منظمة مجاهدي خلق اإليرانية)٣٤٢(
  .١٦١، رقم القرب١ل، تسلس١٨دفن يف قطعة )٣٤٣(



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ٣١٠

     -     
يف ناحية الحيدرية مبحافظة النجف األرشف كان مولده 

م، يف أرسة مؤمنة عرفت بتقواها وخدمتها ١٩٦٢عام
 وكانت تقيم ،عبد هللا الحسني عليه السالم أيبلزوار 

املجالس الحسينية خصوًصا يف شهر رمضان املبارك 
  .ووفيات األمئة االطهار عليهم السالم

نت تلك االرسة ميسورة الحال ووالده الحاج عبيد وكا
وجيًها من شيوخ عشرية آل رحيم التي تعود اىل عشائر 
بني حسن ومعروفا بسعيه لحل املشاكل التي تحدث 

ويج الشباب بني تلك العشائر، كام كان يسعى يف تز 
    .وخصوًصا السادة منهم

 فكان لذلك ، نشأ محمود وترعرع،يف تلك األجواء املفعمة باإلميان وخدمة أهل البيت
  .األثر الكبري يف سلوكه

 كام ،عرفت تلك األرسة برفضها للنظام العفلقي ومامرساته ضد أبناء الشعب العراقي
عرفت برفضها للحرب التي فرضها النظام صدام وحزب البعث عىل الجمهورية 

لنار عىل نفسه حتى  فقد قام أحد أبنائها الذي كان يخدم يف الجيش باطالق ا،االسالمية
اليشارك فيها ويخرج من الجيش ألسباب صحية، فسجن خمسة سنوات يف معتقل 

  .أبوغريب ثم أطلق رساحه من السجن ثم أخرج من الجيش
م، وكان سائًقا يتحني ٢١/٠١/١٩٨٠ ثم زج يف الحرب يف ،أكمل محمود الدارسة املتوسطة

 وتحقق له ذلك بتاريخ ،ءالفرص للخالص من تلك املحرقة التي أتت عىل كل يش
  .م عندما سلم نفسه لقوات الجمهورية اإلسالمية١/٥/١٩٨٢

كان له دور فاعل يف معسكرات األرس التي أطلق عليها معسكرات الهداية، فهو شاعر 
وأديب لطاملا نظم الشعر وألقى القصائد التي كان يختار لها مفردات رائعة ومعاين 

  .عميقة مؤثرة كثريًا يف سامعيها
كان يف كل «وعن دروه يف تلك املعسكرات يقول رفيق دربه الجهادي أبوعصام الحيدري 

لحظات حياته التي عاشها يف األرس ثورة متوقدة، وكان قويٍّا صلبًا يف مواقفه مع 



 ٣١١شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 
 قوي الهمة، شهام، كرميا، ،املنحرفني، حمل حب أهل البيت يف كل سكنة من سكناته

  …ال تأخذه يف هللا لومة الئممرحا، ولكنه عنيد ألجل الحق و 
 سمح له بااللتحاق بالدورة الرابعة من دورات ،بعد الحاح شديد عىل املسؤولني

م، وبعد انتهاء الدورة نّسب إىل فوج ٢٢/٩/١٩٨٧املتطوعني من معسكر األرس بتاريخ 
  . وشارك يف عدة واجبات جهادية معه،ذر الغفاري أيب

من املجاهدين للعمل مع القوات املتواجدة داخل ، اختري مع رسية ٢٢/٩/١٩٨٧بتاريخ 
داغ يف محافظة السليامنية   وصلوا اىل منطقة قره، وبعد مسري طويل،كردستان العراق

أسامء وهو يرى نفسه بني  أيب وكم كانت فرحة ،حيث مقر مجاهدي بدر يف كردستان
  .أبناء تلك القرى املظلومة مدافًعا عنهم

ة عبادته وسعيه يف قضاء حوائج اخوته املؤمنني وبقصائده يف امتاز بإميانة وبخلقه وكرث 
  .مدح الرسول وآله الطاهرين

  طارق أيب  الشهيد اشرتك مع فوج،م٢٤/٠٢/١٩٨٨بتاريخ 
البرصي يف الهجوم عىل معسكر سنگاو لتدمري قوات العدو املستقرة هناك وعىل الرىب 

  . وكان له دور بارز،املحيطة به
ق الحسني مع اخوته املجاهدين، وخاضوها معركة بطولية تجلت شارك يف عمليات طري

فيها صور الصمود والتضحية، ووقفوا بوجه النظام البعثي الذي استخدم أنواع األسلحة 
 مستخدما اسلوب االرض ،مبا فيها الكيمياوية من أجل السيطرة عىل منطقة كردستان

 وقف العامل كله معه ميده ،لكاملحروقة دون أي رادع ولو بكلمه، بل عىل العكس من ذ
  .بكل ما أويت من اسلحة

لقد صمد أبوأسامء واخوته مدافعني عن املظلومني من ابناء كردستان وقدموا 
  .التضحيات يف سبيل ذلك

كانت املحطة األخرية من حياته يف معركة بطولية ضد املنافقني من منظمة مجاهدي 
 الشعبني العراقي وااليراين، فقد جمعهم خلق االيرانية التي ارتكبت أبشع الجرائم ضد

 بهدف رضب املجاهدين فاعتدوا عىل الناس ،صدام املجرم وأسيادة من كل أنحاء العامل
 لقنت ، فكان لهم املجاهدون باملرصاد وكانت معركة فاصلة،العزل يف القرى الحدودية

ومزّقت رش  وأذيقت فيها طعم املوت الزؤام ،فيها قوى الرش واالرهاب دروًسا مرة
 فبعد أن أبىل بالءا ،أسامء دور مشهود يب وكان أل ، فهزم جمعهم وولوا الدبر،ممزّق
 وعرجت روحه اىل بارئها لتكون يف ،م٢٦/٠٧/١٩٨٨ أصيب فسقط شهيدا بتاريخ ،حسنا
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  .مقعد صدق مع الحسني وأصحابه امليامني

  :ومن وصيته رحمة هللا
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ....عزيت إن هذه وصيتي لكم واعلموا أنها ذمة يف أعناقكمأحبتي أهيل، أ … 
  .أويص نفيس األمارة بالسوء واوصيكم بتقوى هللا والتمسك بالنبي وأهل بيته

 اوصيكم بالسري عىل خط العلامء املجاهدين، وأياكم واملنافقني الذين !أهيل اخويت
 هذا ايراين —م املسمومة يريدون ان ميزقوا االسالم ويخلقوا الفوىض والتفرقة بكلامته

  ...وهذا عراقي وهذا تريك
 ألنه ، فاسلكوا الوادي الذي فيه الخميني،اذا وجدتم الناس يف وادي والخميني يف واد

  مجتهد عارف قد سلك طريق الرسول وآله االطهار
 فمن ترك الجهاد ، بجميع ما متلكون،أوصيكم بالجهاد يف سبيل هللا والدفاع عن دينه

  .البسه هللا ثوب الذلرغبة فيه 
 فلعيل قرصت يف حقكم يوًما ما فأسألكم ،أهيل احبتي سامحوين عن كل يشء صدر مني

  .براءة الذمة
اين اخرتت هذا الطريق بعد ان مّن هللا عّيل بالجهاد يف سبيله تحت راية ! والديت العزيزة

ن نقاتل الكفر يف  الذي قاتل الكفر يف عرصه، وها نحالسالم عليهوليه وعىل طريق الحسني
اسأل .  وهو من واجبنا ان ننهض من أجل رفع كلمة الاله اال هللا محمد رسول هللا،زماننا

 وأرجوا منكم ان تنفذوا هذه الوصية كام ذكرتها ،هللا ان يوفقكم لسلوك هذا الطريق
 وارجوا ان تسامحوين عن كل خطأ بدر ، ولعلها وصلت اليكم،برسائل عديدة قد أرسلتها

  . وأياكم والخروج عنه، وأن تربوا أطفالكم وتعلموهم االسالم،مني
 .ك أبا أسامء يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا عليسالم  
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        -    
 أحد أهم أقضية — التنومة —قضاء شط العرب 

ه  ذلك القضاء الذي قدم أعز أبنائ،محافظة البرصة
شهداء يف سبيل رفع راية الاله اال هللا يف ربوع بالد 
الرافدين، اولئك األبطال الذين أخذوا عىل عاتقهم نرش 
الفضيلة والوقوف بوجه الرذيلة التي حاول حزب البعث 

  . فقدموا أرواحهم رخيصة يف سبيل هللا،نرشها
م، ١٩٦١يف ذلك القضاء عام ولد نشأ عبد الحسني الذي 

 ، غّذته حب محمد وآله األطهار،نةوسط أرسة مؤم
 ثم تلقفه الدعاة من أبناء الشهيد ،وعلمته تعاليم الدين

محمد باقر الصدر رضوان هللا تعاىل عليه، فرتىب يف تلك 
  .ء واستلهم منها الرفض واملقاومةاملدرسة املعطا

  

ية، وبعد أكمل األول املتوسط ثم إتجه للعمل اىل أن استدعيت مواليده للخدمه االلزام
 قرر الهروب من ذلك الجيش يك ،أن شن صدام املقبور حربه عىل الجمهورية االسالمية

 وكان اعتداء صدام وظلمه وإجرامه ، ويك اليكون عونًا للظامل،التلطخ يده بدم برئ
 فأتخذ قراره الحاسم برتك ذلك الجيش، وأخذ يبحث عن ،واضًحا له وضوح الشمس

 عن طريق ١٢/٠٥/١٩٨١ فتحقق له ذلك بتاريخ ، الجناةطريق للخالص من يد البعثيني
عرب النهر ووصل بعد ساعه إىل الجانب اآلخر إىل أطراف مدينة عبادان . شط العرب

  .ونقل بعد االستفسار منه إىل مدينة عبادان ثم إىل مدينة األهواز
 ،، وكم كانت فرحته وهو يدخل اول معسكر جهادي الصدر الشهيدالتحق مبعسكر

 ، بني جنباته ثله مؤمنة من خرية أبناء العراق من مختلف مدنه وقومياته ومذاهبهجمع
 بعد ان حتّم عليهم الواجب الرشعي ،أجتمعوا عىل التقوى وحب هللا والجهاد يف سبيله

 لتكون منطلقهم للقيام بالعمل ،ترك األهل والوطن والهجرة إىل الجمهورية االسالمية
الذي استباح الحرمات وجعل من العراق سجنا كبريًا  ،الجهادي ضد طاغوت العراق

للرشفاء من أهله، ثم زج شبابه يف حرب كان هدفها رضب الشعبني املسلمني العراقي 
أشعل . وااليراين اللذين تربطهام روابط الدين واملذهب والوشائج االجتامعية الواسعة

  . الشعب العراقيفتيل تلك الحرب خوفًا من أن يرسي املد االسالمي الثوري إىل
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 وبعد انتهائها شارك يف ، الصدر الشهيددخل أبوحيدر الرائد دورة تدريبية مع قوات

  .العديد من العمليات الجهادية يف مناطق مختلفة
لجديد الذي سمي بقوات كان من السباقني يف اإلنتساب إىل الدورة االوىل من التشكيل ا

م، مع ثلة مؤمنة ناهز ٢٠/٠٢/١٩٨٣ دخل دورة تدريبية بتاريخ، فقد بدر الحًقا
 وبعد اكاملها كلفت بواجب جهادي عىل مشارف ،تعدادها املائتني والخمسني مجاهًدا

 فكان ابوحيدر حركة دؤوبه وكان من السباقني يف االشرتاك لنصب ،مدينة البرصة
  .الكامئن والدوريات القتالية وبقية الفعاليات الجهادية

 وكان ضمن ،ياته الجهادي مع قوات بدر يف هور الحويزةكانت املحطة الثانية من ح
اندفع املجاهدون ، فتشكل بعد انتهاء واجب رشق البرصة الذي  الصدر الشهيدفوج

  .داخل األهوار مذللني كافة الصعاب التي واجهتهم يف تلك البيئة رغم ظروفها القاسية
 وتقاطع سبل )٣٤٥(يد نور وبرگة س)٣٤٤(أوجد املجاهدون نقاطًا لهم يف مناطق باب الهوى

حاول العدو منعهم ، ف ونقطتني عىل امتداد الربمائية شامًال — )٣٤٧( مع الربمائية)٣٤٦(الكرس
 املزودة — الهوڤرهنرت — فقام بنصب الكامئن واستخدام الطائرات القناصة ،عن التقدم

بالصواريخ املوجهة سلكيٍّا، لكن املجاهدين قاوموا كل ذلك بأساليب مختلفة كنصب 
  .استخدموا مدافع مضادة للطائرات و الكامئن والدوريات القتالية 

 نفذ املجاهدون عمليات جهادية سيطروا فيها عىل مخفر الرتابة ،م١١/٠٣/١٩٨٥بتاريخ 
 ثم اندفعوا شامًال فسيطروا عىل ممرات )٣٤٨(ومناطق ابوصخري والبنيات والنهروان

  .الربمائية ومالة عويد
 أسموها ٢٣/٧/١٩٨٥، بل نفذوا عملية واسعة بتاريخ مل يقف املجاهدون عند ذلك

                                                                    
 .ممر مايئ داخل هور الحويزة قرب الحدود مع إيران )٣٤٤(
كة واسعة يحيط بها القصب تبعد كيلومرتين عن الحدود اإليرانية داخل الجانب العراقي من بر  )٣٤٥(

  .هور الحويزة
صاف خ أيبإحدى الطرق الرئيسية الطويلة التي تربط منطقة الطرب يف الجانب اإليراين مبنطقة  )٣٤٦(

 .يف الجانب العراقي
 .ممر مايئ يربط عدة مناطق فتح من قبل برمائيات التنقيب عن النفط )٣٤٧(
  .مناطق تقع رشق وغرب الرتابة )٣٤٨(
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حيدر الرائد دور  يب وكان أل ،القدس سيطروا فيها عىل النصف الجنويب لبحرية ام النعاج

 الذي استطاع السيطرة عىل الجانب الغريب  الصدر الشهيدفاعل فيها وقد كان مع فوج
  .للبحرية

أسموها عاشوراء، شاركت فيها  نفذ املجاهدون عملية أخرى ،٢٣/١٠/١٩٨٥بتاريخ 
 مسندة باملدفعية، وكانت عملية نوعية سيطروا فيها عىل كل األهداف )٣٤٩(خمسة أفواج

 غرب ، وسبع ممرات مائية، ففر العدو تاركًا أربعني قاعدة،عىل جانبي بحرية ام النعاج
سة ، كام استوىل املجاهدون عىل خم٧.يس. واسقطت له طائرة من نوع يب،ورشق البحرية

 باالضافة اىل العديد من األسلحة الخفيفة واملتوسطة ،عرش زورقا مبختلف األحجام
حيدر دور مشهود مع  يبوأكداس من األعتدة وعرش من سالح مقاومة الطائرات، وكان أل 

  . عىل الجانب الغريب للبحرية الصدر الشهيدفوج
 بعد االنساب من در الص الشهيدثم اشرتك يف كل الواجبات الجهادية التي نفذها فوج

 وكان أهمها عمليات حاج عمران التي نفذت يف الساعة الواحدة بعد منتصف ،االهوار
كان هدف الفوج الجانب األمين ملرتفعات گردمند ويف تلك املعركة . م٠١/٠٩/١٩٨٦ليلة 

 لقد كان افراد ،رضب املجاهدون أروع األمثلة يف التضحية والفداء قل نظريهام
 وكان العدو ، لفتح ثغرة فيها،ون بأجسادهم الطاهرة عىل حقول األلغاماالستطالع يلق

 بقامات شامء وببسالة ، إال أنهم ارتقوا تلك القمم،يحاول جاهًدا منعهم من التقدم
إنها كانت بحق كربالء ثانية شارك . التجدها اال يف صدر االسالم االول، ويف معركة كربالء

 وكان استأناس املجاهدين باملوت ،لكبري، والعامل واملتعلمفيها من مل يبلغ الحلم والشيخ ا
  .عبدهلل الحسني عليه السالم به أيبكاستأناس أصحاب 

 فرحل منهم شهداء شيعوهم ،لقد فقد املجاهدون ثلة من اخوانهم يف تلك العمليات
 ، ودفنوهم يف مقابر الشهداء يف قم ومشهد والعديد من املدن األخرى،عىل أكتافهم

اًال ملا طلبوا يف وصاياهم، وعاهدهم أبوحيدر لالستمرار يف طريقهم حتى النرص أو امتث
  .الشهادة

م ويشارك أبوحيدر الرائد فيها ويرضب ٢١/٠١/١٩٨٧ثم تأيت ملحمة رشق البرصة يف 
 فكانت له صوالت عىل البعثيني ستبقى يف أذهان اخوته ،مثًال آخر يف الصمود

                                                                    
  .فوج الشهيد الصدر والفوج الثاين والثالث وفوج انصار الحسني وفوج االمام موىس الكاظم )٣٤٩(
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م التي استطاع املجاهدون من ١٤/٠٣/١٩٨٨تاريخ  ثم عمليات حلبچة ب،املجاهدين

  وكان أبوحيدر آمرًا ألحد فصائل فوج،خاللها السيطرة عىل أهدافهم حول مدينة حلبچة
، ثم عمليات شاخ شمريان يف كردستان العراق التي كان له دور فاعل  الصدرالشهيد

  .ومشهود فيها
 )٣٥٠(يقول الحاج خالد چلوبامتاز أبوحيدر بأخالقه وتحمسه للجهاد، فعن خصائصه 

. ٢نشاطه وهمته واستعداده الكامل للعمل وانجاز الواجبات . ١وقد اوجز ذلك بنقاط 
لياقته البدنية . ٤روحه العالية يف االقدام والتضحية . ٣ظرافته ومرحه وبشاشته الجملية 

  .التي برزت يف مامرسته لكرة القدم وقد وظّفها يف الدفاع عن االسالم
يدر يذكر اخوانه الذين سبقوه إىل رضوان هللا، وكان يزور قبورهم بني الفينة كان ابوح
  . يجدد العهد معهم ويشتاق اليهم ويتمنى اللحاق بهم،واالخرى

 يوم اللقاء باملعشوق وباألحبة الذين رحلوا، لقد عاد إىل األهوار ،لقد جاء اليوم املوعود
 ،لذين حاولوا عدة مرات السيطرة عليهاالتي فارقها سنوات، ليقف بوجه زبانية صدام ا

فكان أبوحيدر واخوته لهم باملرصاد يف كل مرة، وكانت مناطق برگة سيد نور وباب 
 حاول العدو التقدم فتصدى له املجاهدون ،م٣٠/٠٧/١٩٨٨بتاريخ . الهوى مقربة لهم

 ولكنه أصيب يف آخر لحظة ،واندفع أبوحيدر ليصب جام غضبه عىل املعتدين
 لرتافق ، وعرجت روحه إىل بارئها، فوقع يف تلك االهوار ليختلط دمه مبياهها،تبرصاصا

  .أرواح النببني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن اولئك رفيًقا
  .)٣٥١(شيع ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة قم املقدسة

منهم من من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا هللا عليه ف﴿قال هللا تعاىل : ومن وصيته
  .﴾قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال

  . والسيام يف الجمهورية االسالمية،السالم عليكم يا اخواين يف هللا يف كل مكان
 حفظه هللا —اخويت املؤمنني أوصيكم ان تسريوا عىل النهج الذي خطه االمام الخميني 

ن تذوبوا يف خط االمام القائد  املظلوم بأ  الشهيد الذي أكده االمام—للمسلمني جميًعا 

                                                                    
  .ن أهايل البرصةهو املجاهد الحاج أبوزيك األسدي من كوادر بدر م )٣٥٠(
 .١٨٢، رقم القرب ٣، تسلسل ١٨ دفن يف قطعة )٣٥١(
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وتسّخروا كل طاقاتكم يف خدمة هذا النهج العظيم، نهج عيل والحسني، فعليكم يا 
إخويت ادخال الرسور عىل قلب الرسول واالمئة باتباعكم مرجعية السيد االمام حفظه 

  … وأوصيكم يا اخواين ان تقفوا كالبنيان املرصوص يف ساحات الجهاد،هللا
 أبعث لك وصيتي من ، صاحب االخالق الرفيعة،صاحب الكف الكريم: زوالدي العزي

  .ايران االسالم إىل وجهك املرشق بنور االميان الذي اليفارقني لحظة
 وكم أنا مشتاق إىل تقبيل تلك ،كم أنا متلهف إىل رؤية وجهك الكريم: والدي الكريم

 أعامق قلبي الحزين اليد التي ملست فيها الحنان والعطف، فسالم لك يا والدي من
الذي اليهدئ عىل فراقك، ولكن ماذا أقول عن الزمان الذي أبعدنا عنكم وعن احبتنا 

  .وعن عتباتنا املقدسة
اين مهام قلت ومهام كتبت لك، مل استطع أن أعرب عام يجيش يف صدري : والديت الحنونة

 هللا أكون  وان شاء،من كل حب وتقدير ملا قمتي فيه من اعامل حسنة قدمتيها يل
 فياوالديَّ العزيزين، أرجو ، انه سميع الدعاء،شفيًعا لك ولوالدي يوم القيامة بحقكام

 والسالم عليكم ،منكام أن تربءا ذمتي وان تسامحاين عىل كل خطأ أخطئته بحقكام
  .ورحمة هللا وبركاته

  حيٍّا عليك أبا حيدر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث سالم    
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       -       
 وهو مل يبلغ الحلم، عشق ،شاب خاض املعارك
 ، تاركًا ملذات الدنيا ألهلها،الجهاد يف سبيل هللا

 فتوشم ،محجاًم عن شهوات النفس وأهوائها
جسمه بجراحات أصابته يف بعض املعارك مع أزالم 
ا صدام املجرم، فام كانت تلك الجراحات إال دافعً 

وحافزًا عىل اإلرصار ومواصلة طريق األحرار 
 من أجل خالص الشعب من العصابة ،واملجاهدين

املجرمة التي عاثت يف األرض جوًرا وفساًدا، فهكذا 
كان الشهيد قحطان حتى القى ربه بنفس 

    .مطمئنة
م ويف قضاء الكحالء التابع ملحافظة ميسان، ولد وترىب يف أحضان أرسة ١٩٦٩يف عام 

ؤمنة تربية صالحة، أعطت لإلسالم أعز ما متلك قرابني عىل مذبح العزة والحرية، م
 ووالده الحاج عدنان كان له ، قد سبقه يف نيل وسام الشهادة)٣٥٢(فشقيقه عبدالرحمن

كان ملتقى املؤمنني يتداولون فيه ما يدور حولهم وما يحاك  محل يف سوق الكحالء،
 لولب ذلك التحرك واملسؤول التنظيمي لحزب )٣٥٣(ضدهم، وقد كان ضياء جواد محمود

الدعوة اإلسالمية يف الكحالء، فلم يكن أمام الحاج عدنان إال التخفي عن أنظار السلطة 
 بعد أن سجن وطورد معظم إخوته املؤمنني، فبحث عن طريق للهجرة إىل ،املجرمة

لحاج الجمهورية اإلسالمية، وتم له ذلك عن طريق كردستان بواسطة املجاهد ا
                                                                    

  .١٧٨مرت ترجمته يف الجزء االول من موسوعة شهداء العراق صفحة  )٣٥٢(
 خلف رايض :ألقي عليه القبض واستشهد داخل سجون البعث، مع ثلة من املؤمنني ، منهم )٣٥٣(

 هديب طويرش ، وخالد حنيضل ، وعبدهللا رايض الوحييل ، وعيل حسني نبيت ، وعيل
وحسن عاشور  عبدالرحيم ، وعبدالوهاب صفو ، وعبداألمري حميد رحيم ، وستار جبار السوداين،

كل أولئك استشهدوا صربا داخل . …ه ستار وعبداملحسن و، وطه عيدان بداي الوحييل ، وأخوا
  .سجون البعث املجرم يف بداية الثامنينات من القرن املايض
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، فقد كانت رحلة شاقة عىل قحطان وإخوته الصغار، وذلك يف عام )٣٥٤(أبوسالمات

م، فبعد مسري مضن وصلوا مقر حزب الدعوة اإلسالمية يف منطقة حياة التابعة ١٩٨١
ملحافظة السليامنية، وبعد فرتة قضوها هناك، واصلوا املسري حتى أرايض الجمهورية 

  . مدينة قم املقدسة واستقروا فيهااإلسالمية، وانتقلوا من هناك إىل
 — التحق قحطان بالدورة الرابعة من دورات مجاهدي بدر ،م٠٦/٠٨/١٩٨٣بتاريخ 

 وبعد إمتام الدورة التدريبية املكثفة بدروسها العسكرية ،رحيم دلو، أيب  الشهيددورة
  . وخاض معه عدة عمليات ومهام جهادية، الصدر الشهيد نّسب إىل فوج،والثقافية

 اشرتك يف عمليات القدس التي نفذها املجاهدون للسيطرة عىل ،م٢٣/٠٧/١٩٨٥تاريخ ب
  . وامتاز فيها بشجاعته وإقدامه،النصف الجنويب لبحرية أم النعاج

 يف عمليات عاشوراء التي نفذها املجاهدون الساعة فوج اإلمام موىس الكاظماشرتك مع 
عىل النصف الشاميل لبحرية أم النعاج م للسيطرة ٢٣/١٠/١٩٨٥الثانية بعد منتصف ليلة 

واملناطق واملمرات املائية املحيطة بها، وكانت عمليات نوعية من حيث الدقة يف 
 حيث استطاع املجاهدون فيها وبزمن قيايس السيطرة ،االستطالع ورسعة العمل واملباغة

الرشقي، عىل مناطق املطر والطرارة وأبوعذبه وأم مسحاة وبرگة السواعد عىل الجانب 
 عىل الجانب الغريب، كام غنموا جميع زوارق )٣٥٥(ومناطق أبوسيان واملچري والولد

  .وأسلحة العدو الخفيفة منها واملتوسطة
امتاز بطيب القلب وحسن السلوك واألخالق الفاضلة وااللتزام الديني، ويتحدث عنه 

ربه شهيًدا وهذه إين ال أتحرس عىل ولدي ألنه ذهب إىل « والده وعيناه تذرفان قائال 
 ولكني أتحرس ألين فقدت ولًدا مؤمًنا غيوًرا ومؤدبًا للغاية وطيب النفس وطاهر ،مفخرة
  ..القلب

 استعراضا  الصدر الشهيد يف معسكرفوج اإلمام موىس الكاظماستعرض مجاهدو 
 ثم انطلقوا باتجاه ،عسكريا استعدادا لخوض عمليات جهادية رشق مدينة البرصة

باسم والده وأخاه  فودّع أبو،ات بعد أن تعانقوا وفاضت منهم الدموعمنطقة العملي
  وبقية املجاهدين وداعا حارا،— كانا يرافقانه يف تلك العمليات ينذ ال—عبدالرحمن 

                                                                    
  .حمد أحد مجاهدي قوات الشهيد الصدر، من أهايل مدينة الكاظميةحسني عيل م )٣٥٤(
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٣٥٥(
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  . وهو يضمهم ويقبلهم لعله لن يراهم مرة آخرى،ومل تفارق الدموع عينيه

 الذي ،طارق البرصي أيبة  دخل الفوج منطقة العمليات بإمر ،م٢١/٠١/١٩٨٧بتاريخ 
 وحثهم عىل القتال وشحذ فيهم الهمم، فتقدموا بخطى ،ألقى آخر إرشاداته للمجاهدين

 ويف ،يس يك البيثابتة واشتبكوا مع العدو الذي فر أمامهم، وكان أبوباسم يحمل سالح 
لذي  وأصيب أيضا بالسالح الكيمياوي ا،أثناء االشتباك جرح إثر إصابته بإطالقة يف كتفه

 فتم إخالئه من ساحة املعركة بطلب من ،كان يستخدمه العدو بعد كل هزمية مينى بها
  .)٣٥٦( عبدالرحمن—والده الذي رآه وسمع بعد ذلك باستشهاد ولده اآلخر 

 حتى مزقت رئتيه، فرحل إىل ،أخذت الغازات السامة ترسي يف جسم قحطان شيئًا فشيئًا
  .ا إىل هللا جرائم البعثيني الكفرةم شاكيً ٠٣/٠١/١٩٨٩ربه شهيًدا بتاريخ 

  .تم تشييع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مدينة قم املقدسة
  حيٍّا عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث سالم    

  
                                                                    

  .١٧٨وسوعة صفحة هذه املهو الشهيد أبوباقر األسدي الذي مرت ترجمته يف الجزء األول من  )٣٥٦(
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      -     
أرخص يشء عند العفالقة دماء العراقيني فقد 

طنعوها لتمرير مخططاتهم زجوهم يف حروب اص
الخبيثة ضد اإلسالم واملسلمني بأمر من أسيادهم 
الكفرة ، ومن أولئك املسرتخصني هو علوان الذي 

  .أدرك ما يدور حوله ففضل األرس عىل مخططاتهم
م يف أرياف قضاء الرفاعي التابع إىل ١٩٦٨ولد عام 

محافظة ذي قار، ونشأ وترعرع يف أحضان أرسة 
  .ا الريفي وكرمها العشائريامتازت بصفائه

م ثم تركها ليعمل فالًحا ١٩٨٠أكمل االبتدائية يف عام 
    يف مزارع الريف الواسعة والطيبة مبنتوجاتها الزراعية

سيق قًرسا للخدمة يف صفوف ما يسمى بالجيش الشعبي بحجة الدفاع عن الوطن من 
  . إذ كان عمره يومئذ ستة عرش سنة،الغزو املجويس

 خانقة فقد كان محاطا بجالوزة صدام املجرمني من كل مكان فلم يفكر يف عاش محنة
يشء إال الخالص من تلك الكامشة النارية إال أنه زج يف أتون الحرب التي شنها صدام 

  .م يف قاطع ميسان رشق نهر دجلة١٩٨٠عىل الجمهورية اإلسالمية يف بداية عام 
ين العراقيني عندما قاموا بعمليات تحرير م وقع أسريًا بيد املجاهد١٢/٠٣/١٩٨٥بتاريخ 

  .يقاتل يف سبيل إزالة حكم العفالقة، مخفر الرتابة، ليصبح فيام بعد واحًدا منهم 
م ضمن الدورة السابعة، وبعد االنتهاء ٧/١١/١٩٨٧التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 

فوج الشهيد ىل  التي أضيفت فيام بعد إ)٣٥٧(من الدورة التدريبية انضم إىل رسية املغاوير
  .الصدر

                                                                    
  .املجاهد قبيل تحرير حلبچةمن الشباب تشكلت هذه الرسية  )٣٥٧(
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 املرشفة شاخ شمريان وعمليات تحرير مرتفعات اشرتك يف عمليات تحرير مدينة حلبچة

عىل دربندخان يف قاطع السليامنية لكنه أصيب بجروح بليغة فنقل عىل أثرها إىل 
املستشفى لتلقي العالج لكنه بعد سنة من آالم الجروح، سلّم روحه إىل بارئه راضية 

م ليختم حياته شهيًدا شاكيًا مظلوميته إىل هللا من زمرة ١١/٦/١٩٨٩يخ مرضية بتار
  .البعث الكافر

تم تشييع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيبًا ودفن يف مقربة الشهداء، يف مدينة قم 
  .)٣٥٨(املقدسة

  :هللا رحمهمن وصيته 
والدي العزيز، إين سلكت هذا الطريق وهو طريق صحيح، طريق اإلمام الخميني 

  .السالم عليهريق اإلمام الحسني وط
  .أسأل هللا عز وجل ان ينرص اإلسالم واملسلمني ويخذل الكفر واملنافقني

  

                                                                    
  ٢٠٨، رقم القرب٥، تسلسل١٨ دفن يف قطعة)٣٥٨(
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      -        
أراد العفالقة من خالل خططهم ومناهجهم 
وأساليبهم طمس الهوية الحقيقية ألبناء عراقنا 

املعادي لكل القيم وإبدالها بفكر حزب البعث 
اإللهية واإلنسانية، وتحويل مجتمعنا اإلسالمي إىل 
مجتمع يسوده حكم الغاب، ولكن شاءت اإلرادة 
اإللهية ان ينبثق من هذا املجتمع رجال رساليون 
حفظوا لنا الهوية الحقيقية من خالل نضالهم 
وكفاحهم وجهادهم املتواصل وبذلهم املزيد من 

ن مامرسات البعثيني الدماء الطاهرة للحد م
    …الكفرة

 قىض نحبه يف سجون البعث متحدين مشانقه اإلجرامية، هممنارساليون ،  أولئك الرجال
ومنهم من دفنوا وهم أحياء يف مقابر جامعية، ومنهم من قىض يف مواجهات مسلحة 
وجًها لوجه ومن هؤالء قوات بدر الذين كتبوا تاريخهم بأحرف من نور ملا سطروه من 

طوالت وتضحيات يف سبيل إحقاق الحق وإزهاق باطل البعث الكافر، فكان شهيدنا ب
  .ء الذين يفتخر بهم تاريخ أمتناالفييل واحًدا من هؤال 

م يف العاصمة بغداد، شارع فلسطني وترىب يف أحضان أرسة ملتزمة ١٩٦٠ولد يف عام 
  .السالم عليهمالبيت باإلسالم عقيدة ومنهًجا ومتمسكة بخط أهل 

أكمل دراسته االبتدائية ثم توجه لألعامل الحرة من أجل الكسب الحالل وتأمني العيش 
  .الكريم

 وسيق إىل معسكرات ،م١٩٧٨استدعي إىل الخدمة العسكرية اإللزامية آخر عام 
 إىل ان شن الطاغية صدام املجرم حربه الظاملة عىل الجمهورية ،م١٩٧٩التدريب يف عام 

  .اده املستكربين، فزج يف خطوطها األمامية بأمر من أسي،اإلسالمية
عاش مخاًضا صعًبا وهو الزال يف السلك العسكري الذي تحول إىل آلة بيد صدام يحركها 
كيفام يشاء وأين ما شاء، فدفعه ذلك إىل التفكري الجدي والبحث عن طريق للخالص 

 يجد نفسه من رشاك حزب البغي ومخططاته وبينام هو يعيش يف هذه الدوامة وإذا به
يف وسط القوات اإلسالمية التي رضبت حصاًرا عىل رشق البرصة أيام شهر رمضان املبارك 
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  .م ليكون ضيًفا عىل الجمهورية اإلسالمية١٤/٧/١٩٨٢فوقع يف أرسها بتاريخ 

استفاد من تواجده يف معسكرات األرس يف بنائه الذايت وشحن روحيته بالعلم واملعرفة 
 يتمتع بروح شفافة وأخالق حميدة وطيب نفس إضافة إىل ذلك والوعي الرسايل، فكان

كان يتابع أخبار شعبه وما يتعرض له من ظلم وجرائم وبطش عىل أيدي عصابة صدام 
  .العفلقي فتزيده حامًسا وإرصاًرا عىل جهاد الظاملني

ألح كثريًا عىل املسؤولني يف معسكرات األرس لغرض االنخراط يف صفوف املجاهدين 
م ضمن الدورة ١٠/٧/١٩٨٦ت أمنيته يف أول دفعة من األحرار وذلك بتاريخ فتحقق

  .األوىل يف معسكر الحر الرياحي التابع لقوات بدر
 واشرتك ضمن السالم عليهوبعد إنهاء الدورة التدريبية انضم إىل فوج حمزة سيد الشهداء 

عمليات مجاهدي الفوج يف عمليات تحرير قمم گردكوه وگردمند يف حاج عمران و 
  .تحرير جزيرة الصالحية يف رشق البرصة

  .انتخب ليكون أحد أفراد الفوج الجديد، وعند تشكيل فوج عامر بن يارس 
بعد عمليات رشق البرصة اشرتك يف عمليات تحرير حلبچة وعمليات تحرير قمة مبو 
ا جنوب رشق دربنديگان يف قاطع السليامنية كام نفذ عدة مهام قتالية ونفوذية خصوصً 

م وقد أبىل بالًءا حسًنا يف جميع العمليات الجهادية ١٩٨٨يف قاطع الوسط يف عام 
  .واملهام النفوذية التي أوكلت إليه

م ضد حكومة حزب ١٩٩١اشرتك بشكل فعال يف انتفاضة شعبان التي قام بها شعبنا عام 
هة البعث العفلقي فكان له الدور املهم يف مدينة خانقني يف تحريك الناس ومواج

الهجامت املضادة لفلول صدام املنهزمة، وهكذا بقي مًرصا ومرابطًا إىل ان لقي هللا 
م لريحل عن هذه الدنيا شهيًدا محشوًرا مع ٦/٣/١٩٩١مرضًجا بدمه الزايك بتاريخ 

  .الصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيًقا
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

  



 ٣٢٥شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ موسوعة شهداء العراق 

      -     
 –عشرية الرميض القاطنة يف اطراف ناحية االصالح 

 من العشائر ،محافظة ذي قار، إحدى عشائر آلبوصالح
األصيلة واملعروفة مبوافقها الداعمة للدين واملرجعية، 

 خصوًصا يف حياة شيخها ، بل قرنت به،إشتهرت بالكرم
بكرمه ومواقفه ضد  الذي عرف ،املرحوم بدر الرميض

  .عليهم السالمبحبه وتعلقه بآل البيت و  ،املحتلني االنجليز
م، فنشأ عىل طيبة ١٩٥٦ ولد جابر عام ،يف تلك األجواء

  .اولئك القوم وتعلم منهم العادات الحسنة
الدراسة االبتدائية ودخل املتوسطة ثم تركها واتجه  أكمل

    .ألرستهللعمل ليشارك والده يف تهيئة العيش الكريم 
أستدعي للخدمة العسكرية االلزامية واستمر فيها حتى اندالع الحرب وأجرب كأالف 
الشباب العراقي عىل االشرتاك فيها، فلم يكن يؤمن بتلك الحرب لعلمه بأن صداما قد 
أشعل فتيلها، لهذا ترك جبهة الباطل متحديا مخاطر حقول االلغام واألسالك الشائكة، 

م، وقد سالت منه دموع الفرح ٠١/٠٤/١٩٨٤ية االسالمية بتاريخ فوصل إىل الجمهور
وشعر باالطمئنان النفيس رغم ترك الوطن واالهل، فأثناء تواجده يف الجيش العراقي 

  .املتجاوز كان يعاين من تأنيب الضمري والشعور باإلثم
 وبدأ يبحث عن طريق لألتصال ،نقل إىل أحد مخيامت الالجئني يف مدينة االهواز

 بتاريخ عرشة باملجاهدين فتحقق له ذلك والتحق مبجاهدي بدر ضمن الدورة الحادية
م، وكانت فرحته التوصف وهو يدخل املعسكر الذي اسس عىل التقوى ٠٥/١٢/١٩٨٤

 وكان فخوًرا بارتداء زي الجهاد ويحمل السالح بقامته املمشوقة ،والجهاد يف سبيل هللا
  .وسواعده السمراء
 وكان مطيًعا ملدريب ومدريس تلك ،ين والفعاليات العسكرية بكل جديةكان يطبق التامر

  .الدورة بقسميها العسكري والعقائدي
 واشرتك معه يف ،بعد انتهاء الدورة نّسَب إىل فوج االمام موىس الكاظم عليه السالم

عمليات عاشوراء التي نفذها املجاهدون يف هور الحويزة وسيطروا فيها عىل النصف 
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، وقد كان واجب فوجه عىل املحور ٢٣/١٠/١٩٨٥ لبحرية ام النعاج بتاريخ الشاميل

الغريب للبحرية، وكانت عمليات نوعية من حيث الدقة يف االستطالع ورسعة العمل 
واملباغتة حيث استطاع املجاهدون فيها وبزمن قيايس السيطرة عىل مناطق أم مسحاة 

عىل )٣٥٩(مناطق الولد واملچري وأبوسيانوابوعذبه وبرگة السواعد عىل الجانب الرشقي و 
  .الجانب الغريب

 وكان من االبطال ، وفيها ابىل بالًءا حسًنا١/٩/١٩٨٧اشرتك يف معركة حاج عمران بتاريخ 
  .الذين ارتقوا تلك القمم الشامخة يف كردستان

مل تقف ايام جهاده عند ذلك بل سارع إىل االشرتاك يف العمليات البطولية التي خاضها 
م، وكان من االبطال الذين ٢٠/١/١٨٧جاهدون عىل أطراف مدينة البرصة بتاريخ امل

  .أذاقوا البعثيني مر الهزمية
شارك يف العديد من الواجبات الجهادية منها معركة تحرير مدينة حلبچه بتاريخ 

 وكذلك عمليات نفوذية يف أماكن مختلفة كان له فيها دور يف جوالت ،م١١/٠٣/١٩٨٨
  .ظرًا لخربته وشجاعته وكتامنه الرساالستطالع ن

اختري مع مجموعة مجاهدة الستطالع أهداف ألجهزة النظام القمعية يف أماكن متفرقة 
كان واجبه يف .  واتفقوا عىل ان يكون موعد العودة يف زمان ومكان معني،يف العراق

 منطقته  فاضطر إىل االختفاء يف، لكنه مل يستطع ان يأيت بنفس املوعد،محافظة ذي قار
التي اجتاحها فيضان كبري بعد حني، فأخذ يبحث جادٍّا يف ترك العراق والخروج إىل دولة 

 ، قاطعا الصحراء مشًيا، فتهيأت له الفرصة واجتاز الحدود ليًال مبعية أحد األدالء،الكويت
 اول مدينة تقع شامل دولة — ثم إىل مدينة الجهراء )٣٦٠(حتى وصل إىل منطقة املطالع

 ثم اتصل تلفونيٍّا ليخرب اخوته يف وحدة ، وعمل يف أحد الرشكات هناك،ت الكوي
 واخوته بسامع صوت )٣٦١(االستخبارات بأنه موجود يف الكويت ففرح راجي عبد الحسني

                                                                    
 . ممرات ومناطق شامل بحرية أم النعاج من هور الحويزة)٣٥٩(
 احدى املناطق الواقعة شامل مدينة الجهراءالكويتية وتكرث فيها البيوت املعمولة من الخشب )٣٦٠(

 . البدون—يحملون جنسية اي بلد  ال  ويسكنها الذين—ينكوچ ال—والصفائح املتعرجة 
هو الشهيد ابومنتظر النارصي مسؤول وحدة االستخبارات للعمل داخل العراق ، استشهد عىل )٣٦١(

 .١٩٩١يد النظام العراقي بعد ان القى عليه القبض يف االنتفاضة الشعبانية 
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أخيهم املجاهد أبوحسن املاليك واطأمنوا عىل سالمته بعد أن كانوا قلقني عىل مصريه 

  .املجهول
 فألقى عليه القبض من قبل املباحث ،جًها للعمليف أحد االيام كان ابوحسن مت

 وكادت املباحث الكويتية ، وأودع السجن الجتيازه الحدود بصورة غري قانونية،الكويتية
أن تسلمه للسلطات العراقية، اال انه أرص عىل أنه إيراين واعطاهم عنوان زوجته يف 

 االيرانية، منح ورقة دخول  وبعد اتصاالت بني السلطات الكويتية والسفارة،مدينة شرياز
  .إىل ايران باعتباره مواطنا ايرانيا

اتصل بوحدته وعاد مرة آخرى إىل ميادين الجهاد مع اخوته الذين سطروا بصربهم 
  .وتحملهم واخالصهم أروع صور الجهاد والتضحية

عرف أبوحسن بأخالقه العالية وشجاعته الفائقة وكرم نفسه، وعنه يقول املجاهد حسن 
 أما املجاهد حاتم .كان شهاًم شجاًعا مقداًما اليعرف التعب واالستكانة«)٣٦٢(الغناميعبد 

 التأخذه يف هللا ،كان أبوحسن املاليك عايل الهمة مؤمًنا شجاًعا« فيقول )٣٦٣(املحمداوي
كان مؤمًنا خلوقًا مل أر كإميانه « فتقول )٣٦٤( أما زوجته العلوية أم حسني.لومة الئم

 وكانت جارتنا ، وكان تاليًا للقرآن،ا يعطى املحتاجني من الجريان وكان سخيٍّ ،واخالقه
 وكان حريًصا ،تجلس يف فناء بيتها يك تسمع صوته وهو يرتل آيات من القرآن الكريم

  . رغم الفرتة القليلة التي عاشها معهم،عىل تربية أبنائنا تربية اسالمية
 بعد ،ومه عىل الكويت ارتكب صدام حامقة جديدة بهج١٩٩١يف شهر آب من عام 

 إذ ،إشارة من أسياده االمريكان باعرتافه بعد أن شنت أمريكا الهجوم الجوي عىل العراق
فهل هناك أوضح من » …لقد غدر الغادرون «بالحرف الواحد دون خجل أو حياء قال 

  .ذلك الدليل
وبه يف  نهض ابناء العراق من شامله إىل جن،يف تلك الظروف القاهرة والوضع املأساوي

م، فتحرك أبوحسن من مدينة شرياز متجًها ١٩٩١انتفاضة الخامس عرش من شعبان عام 
 فدخل نرصة ألبناء شعبه ،إىل إىل تلك االرض الطيبة التي تسلط عليها زنادقة البعث

                                                                    
 . أحد مجاهدي بدر ، من أهايل محافظة ميسان)٣٦٢(
 . هو املجاهد أبومنتظر املحمداوي من أهايل ميسان)٣٦٣(
 . حسني ومصطفى— ابوحسن منها ولدين  رزق)٣٦٤(
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 لكن ،املظلومني مع مجموعة من املجاهدين فسيطروا عىل كل مدينة العامرة ونواحيها

امي برضب الثوار، فبدأت املواجهة بينه وبني الشعب أمريكا سمحت للجيش الصد
  .العراقي

كان أبوحسن مع الشيخ حسن الجزائري يف ناحية املرشح عند هجوم الجيش الصدامي 
عليهم، فأشتبكوا معه يف قتال مبارش ورضبوا أروع األمثلة يف املقاومة والصمود، فبعد 

 فخر ،قة يف رأسه الرشيفان قتلوا مجموعة من الصداميني، أصيب أبوحسن باطال 
 وعرجت روحه من هناك إىل ،١٣/٠٣/١٩٩١رصيًعا وسالت دماؤه عىل أرض وطنه يف

  .ربها لرتافق أرواح النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن اولئك رفيقا
 عليك أبا حسن يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، سالم    

ك وأبنائك الذين سيفخرون بك وستكون قدوة وسالم عىل أهلك يف العراق وعىل زوجت
 .املظلومني والثائرين

  
   أبوحسن املاليك—الشهيد جابر مطرش الرميض  .١
  أبومنتظر النارصي—الشهيد راجي عبد الحسني  .٢
   أبومحمد النجفي—الشهيد جاسم العبايئ  .٣
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       -       
مواصلة طريق ذات الشوكة مهام طال صمم عىل 

 فقد كان ،الزمن أو صعبت مواقع القتال املختلفة 
  .اليكل وال ميل وال يرتدد حتى اختاره هللا شهيًدا

م يف محافظة البرصة، قضاء القرنة، ١٩٦١ولد عام 
نشأ وكرب يف أحضان أرسة  .منطقة السويب

مجاهدة ضحت بأبنائها فداًء لإلسالم، عىل طريق 
 فقد غذته السالم عليهالشهداء اإلمام الحسني سيد 

روح التضحية واإلقدام من أجل القيم اإلنسانية 
التي أراد العفالقة مسخها، فقوي عوده واشتد 
ساعده رافًضا كل أشكال الباطل وأساليب الظلم 

  .م البعث الكافر بالحديد والنارالذي مارسه أزال 
  

إلعدادية يف محل سكنه، وانفتحت ذهنيته أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة وا
السياسية ووعيه اإلسالمي وكان يشار إليه من بني زمالئه يف الدراسه فأصبح تحت رصد 
عيون مرتزقة صدام، وبعد أن أراد زبانية البعث إلقاء القبض عليه لنشاطه الديني 

 أشهر من وتحريضه املستمر ضد جرائم حزب البعث العفلقي، اضطره للهجرة بعد ثالثة
  .مبارشته بالدوام يف كلية التمريض

م عن طريق هور الحويزة، متسلال ٠٩/١٢/١٩٨١هاجر إىل الجمهورية اإلسالمية بتاريخ 
بني كامئن الجيش املنترشة يف املمرات املائية بني القصب والربدي، فبعد أربعة أيام من 

  .يرانيةمعاناة الطريق، استطاع الوصول إىل الجمهورية االسالمية اال 
  الشهيد ثم التحق بقوات،سارع إىل االنضامم للمجاميع الجهادية املتواجدة يف املهجر

، واشرتك معها يف الكثري من الواجبات النفوذية لربط الخطوط الجهادية مع )٣٦٥(الصدر

                                                                    
  . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية)٣٦٥(
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  .املجاهدين داخل أهوار ومدن العراق

رة األوىل يف م ضمن الدو ٢١/٠٣/١٩٨٣عندما تأسست قوات بدر التحق بها بتاريخ 
 إىل أن أنهى الدورة التدريبية التي تعترب النواة األوىل رسه قدس  الصدر الشهيدمعسكر

نسب إىل وحدة االستطالع العميق لشجاعته وإقدامه وحسن  .لتشكيل قوات بدر الحقا
  .أدائه لواجباته ولخربته يف عمله مع املجاميع الجهادية

قرب جزيرة مجنون التي استشهد فيها أخوه اشرتك يف عمليات رشق البرصة وعمليات 
  .م١٩٨٥عبد الخالق، كام اشرتك يف عمليات تحرير مخفر الرتابة يف هور الحويزة يف آذار 

 وبعد ميض أربعة السالم عليهمالبيت توجه إىل الدراسة الحوزوية لينتهل من علوم آل 
 إىل وحدة م، وعاد أيًضا٢٥/١١/١٩٨٨سنوات عاد إىل صفوف املجاهدين بتاريخ 

 وظل ميارس عمله بكل جدية وإخالص يف العمق العراقي متنقال بني املدن ،االستطالع
  .ليالحق أزالم النظام الصدامي املجرم

  .عرف بالتواضع وحسن السرية واألخالق الحميدة وثقافته اإلسالمية الواسعة
مهام جهادية إىل اشرتك بصورة فعالة يف االنتفاضة الشعبانية للشعب العراقي ونّفذ عدة 

يانة م إثر رشه برصاصات الغدر والخ١٤/٠٣/١٩٩١أن نال وسام الشهادة الرفيع بتاريخ 
بسبب صعوبة نقله اىل النجف األرشق يومئذ، وبطلب ، و أثناء مواجهته مع فلول صدام

من أرسته، استطاع رفاق دربه الجهادي أن يحملوا جسده الطاهر ليدفن يف مقربة 
عالء املياحي الذي استشهد يف جزيرة مجنون  أيب األهواز جنب أخيه الشهداء يف مدينة

  .وفقد جسده ثم عرث عليه فيام بعد
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      -     
السجن والتعذيب والحكم باإلعدام مل ينُث عزميته من 

 ثاقبة ةمواصلة الدرب والسري نحو الهدف السامي ببصري 
 واع، بل كلام تعرَض ملحنة أو أصيب بجرح، وتشخيص

ازدادت عزميته قوًة وقوي إرصاره، وثباته عىل الخط، 
  .وهذا ما امتاز به الشهيد وديع

، ةم يف مدينة الكوت يف أحضان أرسة كرمي١٩٦٣ولد عام 
فوالده كان ميتاز بطيبة القلب وحالوة اللسان والصرب 

لإلسالم عىل االبتالء الذي تعرض له عندما أعطى 
  . عىل مذبح الحرية والكرامة)٣٦٦(شهيدين

  
  .أكمل دراسته االبتدائية والثانوية يف منطقته ثم أكمل معهد التكنولوجيا يف بغداد

منذ أن علم بوجود مجاهدين يقاتلون من اجل تحرير بلدهم وخالص إخوانهم 
ديد وأخواتهم من ظلم العفالقة الكفرة، انبعثت فيه روح الحامس والشوق الش

حاول الخروج مهاجرًا عن طريق . لاللتحاق بهم، اعتقاًدا منه بأحقية قضيتهم يف الجهاد
شامل الوطن ثالث مرات لكنه كان يف كل مرة يتعرض فيها إىل االعتقال والتعذيب، ويف 
املرة الثالثة صدر عليه الحكم باإلعدام شنًقا حتى املوت من قبل محكمة ظاملة شّكلها 

بيل صعود منصة املنشقة بساعة، جاء قرار العفو العام الذي أصدره  لكنه ق،النظام
  .م فأفرج عنه١٩٨٦الطاغية صدام عام 

م بعد قضاء ١٩٨٦بعد ذلك عاود فاستطاع الوصول إىل الجمهورية االسالمية يف حزيران 
  .أيام من السري عىل اإلقدام واجتياز صعوبات الطريق

 من الدورة الثانية والعرشين يف معسكر ض٠٥/١٠/١٩٨٦التحق بصفوف بدر بتاريخ 

                                                                    
 .  أحدهام وديع واآلخر عامر الذي استشهد أيام االنتفاضة الشعبانية)٣٦٦(
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، وكم كان فخوًرا وهو يرتدي زي الجهاد ويلتقي مبجاهدين من كل مدن  الصدرالشهيد

العراق مبختلف قومياتهم ومذاهبهم فقد فرح وهو يراهم أخوة متحابني جمعهم 
واجب الجهاد املقدس يف سبيل هللا والوطن وانحدرت دموع الفرح عىل خديه عندما 

 فتعانقوا طويال ثم راحوا يستذكرون املواقف التي مرت ،)٣٦٧( بعض رفقاء املشنقةرأى
  .عليهم يف سجون البعث املجرم

، وهو الفوج األول من أفواج  الصدر الشهيدبعد انتهاء الدورة التدريبية، نسب إىل فوج
املجاهدين، فكاد يطري فرًحا وهو يحمل سالح الجهاد الذي كان ينتظره بكل شوق 

  .فةوله
م وجرح يف منطقة الصالحية ٢٠/٠١/١٩٨٧اشرتك يف عمليات رشق البرصة بتاريخ 

بالقرب من شط العرب بطلقة قناص أصابته يف رقبته ثم متاثل للشفاء فواصل درب 
  .العزِة والكرامة

للياقتِه وإقدامه وصربه وتحملِه للصعوبات، اختري مع مجموعة من أمثاله يف بداية 
إىل وحدة االستخبارات لالستطالع وتنفيذ الواجبات الجهادية يف م ١٩٨٨شباط من عام 

العمق العراقي، فأخذوا يالحقوا جالوزة صدام يف وسط وجنوب العراق، وكان بحق من 
  ...الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه

 امتاز باخالقه العالية وحسن سلوكه ومعارشته، كام امتاز بكرثة عبادته، فقد كان يتهجد
من الليل نافلة وكان جديّا يف عمله وصارما يف النهي عن املنكر التأخذه يف هللا لومة 

  .الئم، وكان خدوًما ملن كان يعارشهم
بعد وقوعه واشتباكه مع كمني تابع إىل استخبارات الجيش العراقي يف محافظة واسط، 

  .م ومل يعرف مكان دفنه لحد اآلن١٦/٠٣/١٩٩١استشهد بتاريخ 
 ه يوم يولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيالي عسالم    

  

                                                                    
  .وغريهام) ابوحسنني(منهم املجاهد أبوحسن اليوسف وعيل الحمداوي  )٣٦٧(
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     -     
 

اقتحمت جموع املجاهدين أسوار مدينة الكوت 
رغم كثافة النار الخارجة من فوهات األسلحة 
الرشاشة املتوسطة والثقيلة التي أحاطها الطغاة 

 سقوط حول املدينة خوفًا من سقوطها، وبالتايل
العاصمة بسهولة، فكل ذلك ما كان ينث من عزمية 
الشجعان فتقدموا متحدين كل أساليب العفالقة 
كارسين أسوار النار بتضحياتهم وبسالتهم 
التأخذهم يف هللا لومة الئم ومن هؤالء البواسل 

    .الشهيد عيل صالح
ة آلل بيت متوز يف أرسة محبة وموالي١٤م يف مدينة الكوت، محلة ١٩٦٨ولد عام 

تنتمي إىل عشرية آل جعفر التي ترجع إىل قبيلة ربيعة ،  السالم عليهمة العصمة والطهار 
  .املشهورة بعراقتها وكرثتها

 يجمع بني املدرسة هللا رحمه محل سكنه، وكان يفأكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة 
  ".كانيك سياراتيم"والعمل الحر 

م ١٩٨٤بي قًرسا رغم صغر سنه وذلك يف بداية زج يف صفوف ما يسمى بالجيش الشع
وعندما كانت القوات العراقية ترتاجع من جزر مجنون إىل منطقة العزير أمام رضبات 
القوات اإلسالمية اإليرانية حيث قام العفالقة بإلقاء أكرب عدد ممكن يف أتون هذه 

هة الكفر ومكيدة  الذي سارع إىل تسليم نفسه تارًكا جب الشهيداملحرقة كان من ضمنهم
  .م٢٦/٢/١٩٨٤البعثيني البغاة بتاريخ 

عمل يف معسكرات األرس مع اللجان الثقافية يف رفع حالة الجهل واألمية املتفشية بني 
أبناء القوات املسلحة العراقية، والتي كانت ضمن سياسة اعتمدها حزب البعث 

  .العفلقي لنرش الجهل يف أوساط أمتنا
م ضمن الدورة العارشة التي أقيمت يف ١٤/٨/١٩٨٨بتاريخ التحق بصفوف قوات بدر 

وبعد إكامل الدورة التدريبية انضم إىل فوج اإلمام الباقر أحد . معسكر الحر الرياحي
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  .أفواج املجاهدين يف فرقة حمزة سيد الشهداء

نفذ عدة واجبات جهادية كان أهمها اقتحامه مع رفقائه املجاهدين أسوار مدينة 
  .ها من رجس البعثيني الخونةالكوت وتطهري 

م أثناء مواجهته مع أزالم صدام يف مدينة ١٦/٣/١٩٩١ بتاريخ عليه هللا رضواناستشهد 
الكوت، ودفن جثامنه الطاهر يف املقابر الجامعية التي أنشأها العفالقة للعراقيني 

  .الرشفاء
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       -     
ولد يف محافظة ذي قار، ناحية قلعة سكر، حي العامل 

م يف أرسة امتازت بطيبتها وعالقتها الحسنة ١٩٦٧عام 
 فتغذى نجاح السالم عليهمالبيت مع الناس وبوالئها آلل 

  .من أرسته الطيبة والصالح
ربيع أكمل الدراسة االبتدائية ثم املتوسطة يف مدرسة ال

  .ثم اتجه للعمل
سيق إىل الحرب التي أشعل فتيلها صدام املجرم فأرس يف 
الهجوم الذي شنته قوات الجمهورية اإلسالمية يف بداية 

م عىل مناطق األهوار واملناطق الواقعة بني ١٩٨٥عام 
    .م٠٢/٠٣/١٩٨٥القرنة والعزير بتاريخ 

قوله ويردده، لقد انعكست الصورة التي كان األرس نعمة َمّن بها هللا عليه، هذا ما كان ي
كان اإلعالم البعثي يرددها لريسخها يف أذهان الناس من ان الشعب اإليراين شعب 
مجويس اليدين باإلسالم ولذلك أطلق عىل حربه بالقادسية الثانية، فهاهو نجاح وإخوته 

، بل دروس يرون معسكرات األرس مدارس غنية بتعاليم الدين الفقهية منها والعقائدية
ومحارضات تشمل كل جوانب الحياة، قارن بني ذلك الوضع املأساوي الذي يقوده ظامل 
يحارب كل ما ميت للدين والفضيلة بصلة، وبني هذا الواقع الجديد الذي اطلع عليه 
والذي يقوده عامل دين ورع تقي ينرش الفضيلة ويحارب الرذيلة فكان له دور فاعل 

  .اتونشاطات يف تلك املعسكر 
قام النظام الصدامي بتسفري أرسته بحجة التبعية اإليرانية فحسب قرارات نظام حزب 

 تسفر أرسته اىل البلد املعتدى عليه، فأي ، فإذا أرس،البعث، يشرتك الجندي يف الحرب
  .قيم أو قانون يؤمن به ذلك الحزب

لتحاق طالب املسؤولني يف الجمهورية اإلسالمية بإرصار من أجل السامح له باال
م وبعد دخوله دورة تدريبية نُّسب ٢١/٠٥/١٩٨٨ فتحقق له ذلك بتاريخ ،مبجاهدي بدر

 فاشرتك يف العديد من الواجبات ،اىل لواء حمزة ثم اختري إىل وحدة االستخبارات
  .الجهادية وكانت له مشاركات فاعلة يف استطالع األهداف وداللة القوات
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فرقة اإلنشاد التي كانت تؤدي دوًرا يف أداء كانت له نشاطات ثقافية ومشاركات مع 

  .األناشيد يف املناسبات الدينية
 واتصل تلفونيٍّا مع زوجته ،م بشهر ونصف١٩٩١تزوج قبل االنتفاضة الشعبانية عام 

قبل دخوله العراق للمشاركة مع أبناء شعبه يف انتفاضته فأخربته بكونها حامًال، 
  .ن كان ولًدا وهكذا كانفأوصاها وطلب منها أن تسميه أحمد إ 

عىل رغم الفرتة القصرية التي عشتها معه إال أنني عرفته مؤمًنا يخاف «: تقول أم أحمد
 وترك وصية ،هللا ويحب الناس، ذا خلق عال وكان يوصيني برتبية طفلنا تربية إسالمية

  .أوصانا بها بااللتزام بتعاليم الدين الحنيف
عبانية يف مدينة الكوت، وبعد مواجهة بطولية مع اشرتك أبواألشرت يف االنتفاضة الش

 أصيب إصابات مبارشة فسقط شهيًدا مرضًجا بدمه الزيك بتاريخ ،القوات البعثية
  .م، ورجعت روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية١٦/٠٣/١٩٩١
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ما من ذي لب يسمع بجرائم البعث وجناياته 
بحق أبناء العراق اال ويُدمى قلبه وتدمع عينيه، 
فهي مصائب لو صبت عىل الجبال لتدكدكت عىل 
السهل، وشهيدنا حسني كان مرهف الحس يجهش 

  .بالبكاء حينام كان يعلم بجرمية من تلك الجرائم
محافظة م يف قضاء الزبري التابع إىل ١٩٦١ولد عام 

  .البرصة الفيحاء
عاش وترعرع وسط أرسة غذته حب اإلسالم 

  .السالم عليهوحب األمئة األطهار 
  
أنهى دراسته االبتدائية واملتوسطة يف منطقته ثم ترك الدراسة متوجًها للكسب الحالل 

  .يف األعامل الحرة
  .ُعرف بطيب قلبه وشدة عاطفته وحسن سريته

ي شنها الطاغي صدام عىل الجمهورية اإلسالمية، استدعي إىل يف بداية الحرب الظاملة الت
الخدمة العسكرية اإللزامية يف وقت كانت أرواح األبرياء تحصد يوميٍّا استجابة لنزوات 

  .حاكم العراق وتنفيًذا ملخططات االستكبار ضد اإلسالم وأبنائه
بالخالص من كان أبوعيل يعي تلك املخططات ولذلك كان يفكر منذ اللحظة األوىل 

رشاك البعثيني الكفرة فحقق هللا له ما كان يصبو إليه فأنجاه من تلك املحرقة بوقوعه 
  .م١٩٨٢يف أرس قوات الجمهورية اإلسالمية عام 

قىض سنني األرس باالنشغال يف بناء الذات وتشكيل اللجان الثقافية لرفع حالة الجهل 
 أبناء القوات املسلحة خصوًصا وأبناء واألمية التي أرادها نظام العفالقة أن ترتسخ يف

  .العراق عموًما
متيز بحامسه الثوري وإلحاحه عىل املسؤولني من أجل االنخراط يف صفوف املجاهدين 

  .ملقاتلة الظاملني
م ضمن الدورة الثامنة من دورات ٠٢/٠٣/١٩٨٨التحق بصفوف قوات بدر بتاريخ 
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  .املتطوعني من معسكرات األرس

 انضم إىل فوج مقاتلة ،ن الدورة التدريبية يف معسكر الحر الرياحيوبعد االنتهاء م
الدروع، واشرتك يف عمليات تحرير حلبچة ومرتفعات مبو الواقعة جنوب رشق 
دربندخان يف قاطع السليامنية، ويف عمليات االنتفاضة الشعبانية وعرف يف كل تلك 

  .العمليات باقدامه وشجاعته
 أثناء ،)٣٦٨( كالرقضاءأثناء االنتفاضة الشعبانية يف م ٢٥/٠٣/١٩٩١استشهد بتاريخ 

 متأثرًا بجروح عميقة يف عينه ،)٣٦٩(االشتباك مع أزالم نظام صدام ومرتزقته من املنافقني
  .اليمنى وباقي أعضاء بدنه، مالقيًا ما كان يطلبه من هللا

  .تم تشييعه تشييًعا مهيبًا ودفن يف مقربة البقيع يف قم املقدسة
  :هللا رحمهمن وصيته 

 إن مل تروين مرة ثانية اشكروا هللا وتأسوا ،والدي والديت اخويت اخوايت االعزاء… 
والتحزنوا ألين التحقت بقافلة شهداء كربالء وسأكون لكم شفيعا عند هللا يوم الحساب 
اذا تقبل هللا مني، واين اخرتت هذا الطريق مبحض اراديت وبدون إجبار واكراه حينام 

اجبي الرشعي تجاه ديني وإسالمي وعقيديت ووطني وكرامتي؛ فإما أن أدركت أن و 
يكتب هللا يل النرص وأرى عراقنا ترفرف عليه راية اإلسالم عزيزا أو أن ألقى هللا وأنا 

  …مخضب بدمي
  حيٍّاه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث  عليسالم    

 

                                                                    
 . أحد أقضية محافظة دياىل)٣٦٨(
  عدوة الشعبني العراقي وااليراين —خلق اإليرانية منظمة مجاهدي — )٣٦٩(
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          -      
استخدم نظام العفالقة املجرمني أخبث األسلحة 
الفتاكة ضد أبناء الشعب العراقي كام استخدمها 
ضد أبناء الشعب االيراين، وما مجزرة حلبچة 
واملناطق التي نفذت فيها ما تسمى بعمليات 
األنفال وغريها إال شواهد ومصاديق لجرائم 
البعثيني الجناة، فالشهيد نعيم كان واحدا من 

  . يا تلك األسلحة املحرّمة دوليٍّاضحا
ولد يف قضاء الشطرة التابع ملحافظة ذي قار عام 

 كرمية ةم ونشأ وترعرع يف أحضان أرس ١٩٤٥
    . )٣٧٠(انعكست سجاياها الحميدة عليه

انهى مرحلة الدراسة االبتدائية واملتوسطة يف مدينته، ثم تطّوع يف صفوف الجيش 
 راجًيا أن يكون يوًما ما قد اشرتك يف تحرير فلسطني م برتبة عريف،١٩٦٢العراقي عام 

  . من براثن الصهاينة املحتلني
م والجرائم التي ارتكبتها عصابات حزب ١٩٦٨متوز االسود عام ١٧كرد فعل عىل انقالب 

البعث الصليبي، قامت مجموعة من الضباط وضباط الصف وبعض الجنود الرشفاء 
نعيم أحد أبطال ذلك االنقالب الذي مل يحالفه مبحاولة انقالب ضد العفالقة وكان 

 فقام نظام البعث برد فعل قاس حيث أعدم كل من ظفر أو شك به من ،الحظ
االنقالبني، ففّر نعيم إىل إيران متحمًال صعوبات ومشاق الطريق فدخلها يف 

  . م طالبًا اللجوء السيايس من حكومة إيران وقتئذ٠٧/٠٧/١٩٧٠
ومن أجل . مبرارة بسبب البعد عن األهل واألحبة والوطنظل يصارع آالم الغربة 

                                                                    
حسب املتابعة الجدية واالستفسار تبني أن الشهيد ينتمي إىل عشرية آل بوعليان التابعة إىل  )٣٧٠(

 .عشرية عبودة ويظهر أن لقب الالمي استخدمه يف املهجر للتمويه
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التخفيف شيئًا ما عن آالم الغربة سكن بجوار غريب الغرباء اإلمام عيل بن موىس الرضا 

 يف مشهد املقدسة ينتظر ساعة الفرج أو الساعة التي يكون فيها مقاتًال ضد السالم عليه
  . عصابة البعث الجائر

ع الشاه وذهب حكمه أدراج الرياح بفعل الثورة االسالمية مرت األيام والسنون، وخل
، فتآمر االستكبار عىل ثورة اإلسالم الفتية ودفعوا  رسه قدسالعارمة بقيادة اإلمام الخميني 

م، فوجد أبناء الرافدين ٢٢/٩/١٩٨٠بصدام العفلقي لشن حرب ظاملة عليها بتاريخ 
املجاهدين لخوض جهاد مقدس ضد الفرصة مؤاتية للكفاح املسلح، واستعدت قوافل 

البغاة وقتلة األخيار من أبناء الشعب فكان نعيم من السباقني لاللتحاق باملجاميع 
م، واشرتك معها يف العديد من العمليات يف قاطع الجنوب ٠٨/٠١/١٩٨١الجهادية بتاريخ 

  . وعىل أطراف هور الحويزة
 البطولية كام نفذ عدة التحق بصفوف قوات بدر وشارك يف الكثري من العمليات

م أثناء ٢١/١٢/١٩٨٤واجبات ومهام قتالية ونفوذية لكنه أصيب برضبة كياموية بتاريخ 
تحرير مناطق وجزر جنوب غرب هور الحويزة مقابل مدينة القرنة، وبقى يعاين آالمها 

 فأرسل إىل أملانيا ،لسنني، وشيئًا فشيئًا أخذت الغازات السامة ترسي يف أعضاء جسمه
م، وبعد ميض شهرين عىل العملية التي مل ١٢/١/١٩٩٢جراء عملية جراحية بتاريخ أل 

يكتب لها النجاح، عاد إىل أرض الجمهورية اإلسالمية ينتظر ساعة اللحاق بركب الشهداء 
  . السعداء ويطوي حياة قضاها مع عذابات الغربة وآالم الرضبة الكياموية

 الطاهرة إىل بارئها ليكون شهيًدا يف مقعد م، سلّم أبوجواد روحهُ ١١/٠٩/١٩٩٤بتاريخ 
  . صدق عند عليك مقتدر

  . شيع جثامنه الطاهر تشييًعا مهيًبا ودفن يف مقربة الشهداء يف مشهد املقدسة
  ا  عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيٍّ سالم    
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       -     
 شهداء هذه الحرب الظاملة، ألنهم رووا بدمائهم الزكية اأذكرو شهداء اإلسالم وخصوصً  ...

 ... شجرة اإلسالم، واذكروهم بقرائة الفاتحة عىل أرواحهم وقراءة القرآن
شكره عىل فيض إحسانه عىل هدايته يل بتوحيده ،وعرفني نبيه وسيد رسله أحمد هللا وأ 

 .السالم عليهم واألمئة األطهار من أهل بيته
إلهي وريب وسيدي وموالي أنت أعلم بنفيس مني، فارحمني برحمتك الواسعة وعاملني 

 .بفضلك وإحسانك وال تعاملني بعدلك
 . والية أمري املؤمننياللهم ارزقني شفاعة محمد وآل محمد وأمتني عىل

 .اللهم اجعل مويت قتًال يف سبيلك
ال تحزنوا عّيل ألين سألقى هللا مخضبًا بدمي ، وسألتقي بسيد الشهداء أيب عبدهللا 

 .السالم عليهالحسني 
=  
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       -     
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
إِْن مَيَْسْسُكْم قَْرٌح فََقْد َمسَّ  ﴿﴾زَنُوا َوأَنْتُُم اْألَْعلَْوَن إِْن كُْنتُْم ُمْؤِمِننيَ َوال تَِهُنوا َوال تَحْ  ﴿﴾

 الَِّذيَن آَمُنوا َويَتَِّخَذ ِمْنُكْم هللاُ الَْقْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوتِلَْك اْألَيَّاُم نَُداِولَُها بنَْيَ النَّاِس َولِيَْعلََم 
  )١(﴿﴾بُّ الظَّالِِمنيَ  ال يُحِ هللاُ ُشَهَداَء وَ 

 السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته ودعتكم :والدي العزيز والديت العزيزة اخويت األعزاء
قبل هجريت اىل دولة الحق ودولة االسالم فكان توديعي للوالد العزيز والوالدة العزيزة 

دعني أيب أنه  يحمل شعور األمل عىل الفراق من جانبي وقد َعِلَمت نفيس عندما و اتوديعً 
كان يحس بسفري الطويل وخاصة عندما خرجت من تحت املصحف الرشيف، وكذلك 
 الوالده الحنونة عندما ودعتها وقّبلت يديها الكرميتني علمت إحساسها وكان ذلك ألياًم 

يل، حيث أحسست انها آخر نظرة ألعز يشء يل يف هذه الدنيا بعد هللا واالسالم، ولكني 
علم أنكم موافقون عىل هجريت ولكنكم كنتم تخافون عيل من  ألين أ اكنت سعيدً 

الطريق ويف االيام التي سبقت ذلك كنت قد سألت امي الحبيبة عن إين سأهاجر 
اين أمتنى أن تكون يف دولة (  حيث قالتا،جملة لطيفة مل انساها مادمت حيٍّ وسمعت 

 نام حملت بندقية املهديوها انا يف أتم السعادة حي) االسالم وأسمع أخبارك بأنك سعيد
وأعلم انه عندما أنال الشهادة انشاء هللا ستنالون الفخر من فرجه  هللا عّجل يف جيش املهدي

وتخيلوا لو اين ال سامح هللا لو أين مت يف جيش صدام هللا ومن املؤمنني املخلصني، 
 يف الجنة  يف جيش حسني العرص وأالقيكمااليزيدي عندما كنت يف الجيش وبني انا شهيدً 

انشاء هللا وان يغفر يل ذنويب وانال شفاعة أهل البيت عليهم السالم وأخربوا االخوان 
 السالم عليه األعزاء بأين طلبت طريق الحسني وهو طريق الشهادة حيث قال االمام عيل

 .)الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه هللا لخاصة أوليائه(
 معكم وأي يشء، وكام أرجوا ان تواصلوا السري  أطلب ان تسامحوين عن كل خطاءاواخرًي 
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 .يف طريق االسالم، والسالم عليكم ورحمه هللا وبركاته
 ١٧/٨/١٩٨٣رشق البرصة يف ــ )واثق(ابنكم املخلص أبو أنس 
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       -      
  
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 َعلَْيُكْم إِْذ كُْنتُْم أَْعَداًء هللاِ  َوال تََفرَّقُوا َواذْكُُروا نِْعَمَت ا َجِميعً هللاِ َواْعتَِصُموا ِبَحْبِل  ﴿﴾

  )٢(﴿﴾افَأَلََّف بنَْيَ قُلُوِبُكْم فَأَْصبَْحتُْم ِبِنْعَمِتِه إِْخَوانً 
 .السالم عىل نبي الهدى محمد وآله الطيبني الطاهرين

 للحظة من عمره اام الخميني أرواحنا فداءً السالم عىل امام العرص عج ونائبه بالحق االم
 .الرشيف

، أوصيكم إخويت السالم عليه السالم عىل السائرين بدرب سيد الشهداء ايب عبد هللا الحسني
بتقوى هللا ونظم أمركم وتوحيد صفوفكم والوقوف بوجه أعداء هللا ورسوله واملؤمنني 

 هللا، ودعوا الفرقة ألنها من عمل واجتثاث قوى الرش اينام وجدت ورفع راية ال اله إال
الشيطان، فإن يف توحيد صفوفكم اتحاد كلمتكم وقتالكم تحت راية االسالم لصون 
وحامية هذه الجمهورية االسالمية املباركة التي بنيت عىل دماء الشهداء الذين سبقونا، 

 .جع االمورذلك يوجب استمرارنا بهذا النهج ومن هللا العون والتوفيق والسداد واليه تر 
 .قم املقدسة، وأويص اخواين االلتزام باالميان وأويص أخوايت االلتزام بالحجاب

ووصيتي اىل والدي واخواين واصدقايئ ان يربؤين الذمة وانا من ناحيتي أبرئهم الذمة 
 .اجميعً 

 .ومن هللا نستمد العون والتوفيق
 .١٥/٩/١٣٦٥املجاهد أبو إميان املوزاين

 .البرصة/ ده فيصل جرب عو :االسم الحقيقي
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    -     
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم
، ا محرومً األهي نذرت نفيس وأنا عىل يقني تام من ذلك النذر أن أُقطع يف سبيلك مظلومً 

فبحقك   يا الهي.وال ألوم نفيس عىل ذلك، فاملشرتي هو الجبار والبائع عبد من عبيدك
 تب عيلَّ وارحمني واغفر كبائري، وامحو عني سوء عذابك العظيم، عىل عبادك

واعصمني من النار، واحرشين مع االمام الخميني العظيم مالذنا وموالنا وامامنا به 
 .عرفت طريق الحق واجعلني أتنور بنوره يوم ألقاك

 واحرشين مع احبتي من اخويت املجاهدين اطلب منهم ابراء ذمتي ألنني مقرص بحقهم
كثري اما من جانبي فأنا قد اسقطت جميع حقوق االخوان ماعدا الشفاعة والدعاء ان 

 .شاء هللا
اخويت أول كالمي لكم ان ال تستخفوا بصالتكم وخاصة صالة الجامعة وكذلك أوصيكم 
ان تكونوا أخوة بحق ال مجرد قول، إخويت ال ترتكوا طريقكم الذي يعصمكم من غضب 

 .واالجر عىل هللا العيل العظيمالجبار رابطوا وجاهدوا 
اخويت املجاهدين أحبوا االمام كام أحبه سيدي وموالي االمام الشهيد الصدر، أحبوه 

 .بقدر حبه لألسالم فإنه يستحق كل الحب
=  
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      -    
ظلامت إىل النور بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عىل منجي البرشية من ال

، السالم عىل صاحب العرص والزمان روحي له الفداء وسلم وآله عليه هللا صّىل  سيدنا محمد
والسالم عىل نائبه اإلمام الخميني حفظه هللا، الذي لفت أنظار ،  السالم عليهاإلمام املهدي 

ح الطيبة العامل إليه وأيقظهم من الغفلة التي كانوا يسبحون فيها، السالم عىل األروا 
 .رسه قدس لشهداء اإلسالم وخاصة شهيد عرصنا الحارض السيد الشهيد محمد باقر الصدر

إلهي ها أنا عبدك الضعيف املذنب أكلمك، أفيض إليك همومي فساعدين حتى أتغلب 
عىل هوى نفيس، إين جئتك أناجيك بكل شوق ولهفة لعلك متن عّيل بالسعادة األبدية 

لحني، وإين رأيت هذا الطريق املستقيم هو طريق الحق وتحرشين مع أوليائك الصا
 .فسلكته، ريب فاغفر يل خطيئتي وتوفني مسلاًم وألحقني بالصالحني

إلهي أحب أن ألقاك وأنا عطشان، أحب ان يكون قتيل عىل يد أشقى إنسان يف هذا 
 . يف ربوع العاملالزمان، أحب أن أقطع إربًا إربًا يف سبيلك، لرفع كلمة ال إله إال هللا عالًيا

أخويت يف الدين، أوصيكم بتقوى هللا ولزوم طاعته والسري عىل خط شهيد عرصنا السيد 
، وتذوبوا يف اإلمام الخميني كام ذاب هو يف اإلسالم، رسه قدس محمد باقر الصدر

وأوصيكم بالصالة وخاصة صالة الليل ألنها تزيل الهموم، واجعلوا قلوبكم مملوءة بحب 
 دامئًا ألنه رمز الشهادة والوفاء ليك السالم عليهحبوا سواه، واذكروا اإلمام الحسني هللا وال ت

تسلكوا هذا الطريق، وأفرغوا قلوبكم من حب الدنيا وملّذاتها ألنها فانية واآلخرة هي 
 .دار املقر األبدي

و أهيل األعزاء، والدي، والديت، وإخواين وأخوايت، إين سلكت هذا الطريق املستقيم وه
اإلسالم وهو طريق الحق ألين فكرت كثريًا فلم أر طريًقا أفضل منه وأكتب إليكم اليوم 
وقلبي مطمنئ باإلميان وأن لكم حًقا عّيل ليك ألقي عليكم هذه الحجة بأن تسلكوا هذا 
الطريق املستقيم ليك تنجوا من العذاب األليم يوم القيامة حيث قال هللا سبحانه 

ينَ َوَمْن يَبْ  ﴿﴾ وتعاىل   .﴿﴾"تَغِ َغرْيَ اإلِْسالِم ِديًنا فَلَْن يُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة ِمَن الَْخاِرسِ
فإذا سلكتم هذا الطريق وقبلتم مني هذه النصيحة فإين ولدكم إن شاء هللا أكون من 
الشفعاء يوم الحساب، وأجركم عىل هللا ألنه غفور رحيم، وإن مل تقبلوا مني هذه 

 فإين بريء منكم وإين اليوم ابن اإلسالم ونذرت نفيس قربانًا هلل يف سبيل الدين الكلامت
اإلسالمي الحنيف، أرجو منكم جميًعا أن تعذروين عن كل يشء صدر مني لتربأ ذمتي 

 .أمام هللا
 .الفقري إىل هللا العبد الضعيف هامم ثامر خرض
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     ّ  -     
ولدّي عبدامللك وعبدالويل، أكتب وصيتي لكام وأنا صحيح البدن واألعضاء، وال أعلم ما 
تؤول إليه حيايت، ولدّي ما كان بودي ان أفارقكم ولكن ظروفًا قاهرة أجربتنا، وحالت 
بيني وبينكم ، وحيث أنتام حدثان ، مل تجربا الحياة، ومل تخرباها بحقيقتها ، ومعكام 

الدتكام اللوايت هن أضعف منكام، ومن دافع حريص عليكم واهتاممي بكم أخواتكام وو 
 ...لزمني ان أنصح لكم وأرشدكم إىل ما فيه الخري

شاء هللا لكم ان تتولوا إصالح أنفسكم بأنفسكم حيث خرج عن قدريت ان استمر 
 .بنصحي لكم عمليٍّا ال نظريٍّا ، فال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم

  ـــــــــــــــــــــ
 يف األمور أويص عبدالويل بها أيًضا، كونا أخوين متحابني يف — عبدامللك—كام أوصيك  ...

 ...هللا مرتاحمني يحرتم أحدكام اآلخر ويسرتشد أحدكام باآلخر
جاهد نفسك فإن جهاد النفس هو الجهاد األكرب ، واكبح رغباتها إذا كانت رغباتها يف  ...

وعىل املرء أن (ربها عىل طاعة هللا حتى ولو أبت فإن يف ذلك الفالحمعصية هللا ، واج
 وجاهد يف سبيل هللا بنفسك وأموالك وأفعالك ...)يسعى وما عليه إدراك النجاح

 وأحاديث أهل وسلم وآله عليه هللا صّىل  وأقوالك، واقرأ كتب العلامء وتفّهم أحاديث النبي
ومجالستهم، واألخذ عنهم فهم الهداة اىل سبيل  عن طريق كتب العلامء السالم عليهمبيته

هللا، وكن قوي اليقني باهلل، مستبرص باالمور غري كسول وال ملول وال ناقم عىل الحياة، 
واحتسب أنك إذا صربت أّن لك من هللا الحسنى، وعليك مبداراة الناس والتعامل معهم 

 وكن تقيٍّا فإن خري الزاد التقوى، ...باألخالق، والتعاون معهم عىل حب هللا ويف سبيل هللا
وكن عاقًال فإن العقل ما ُعبد به الرحمن، وكن متعلاًم وعاملًا ومجاهًدا فإن األفضلية عند 

 :هللا يف ثالث
 )١(﴿﴾ أَتَْقاكُمْ هللاِ إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد ﴿﴾ :التقوى كام قال تعاىل
 )٢( ﴿﴾ْعلَُموَن َوالَِّذيَن ال يَْعلَُمونَ َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَ ﴿﴾ :العلم كام قال تعاىل

َل ﴿﴾ :الجهاد كام قال تعاىل  ﴿﴾ الُْمَجاِهِديَن َعَىل الَْقاِعِديَن أَْجرًا َعِظياًم هللاُ َوفَضَّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٥  من اآلية:النساء) ٣(  .٩ من اآلية:الزمر) ٢(  .١٣ من اآلية:الحجرات) ١(
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      _   
أهيل األعزاء، هللا هللا، يف الصالة فإنها عمود الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين ومن 

 سلموا عىل اليهود وال :وسلم وآله عليه هللا صّىل  هدمها فقد هدم الدين، وقال رسول هللا
 فيا أهيل . تاريك الصالة: قيل وما يهود أمتك يا رسول هللا؟ قالتسلموا عىل يهود أمتي،

 كام أوصيكم أن .األعزاء الصالة الصالة، إىل كل من يسمع كالمي عن طريق وصيتي
تسريوا عىل خط األمئة األطهار وسادة الكون، وأن تكونوا من أنصار أهل البيت 

هللا، وهذا هو الخط الطاهر  وخط والية الفقيه اإلمام الخميني حفظه السالم عليهم
 الذي خطه لجميع األحرار السالم عليهمالنظيف الذي يسري عىل خط اإلمام الحسني 

اال إن الدعي بن الدعي قد ركز { والرشفاء عندما قالها مدوية ترصخ يف وجوه الثائرين 
 { ... وهيهات منا الذلة، يأىب هللا لنا ذلك ورسوله— بني السلة والذلة—بني اثنتني 

أهيل األعزاء أوصيكم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ألنه إذا تُرك األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر ألنه إذا تر كتم األمر باملعروف والنهي عن املنكر سلط هللا عليكم 

 .رشاركم فيدعو خياركم فال يستجاب لهم
 ﴿﴾ن هللا قال يف كتابه العزيزأهيل األعزاء، قولوا كلمة الحق وال تخافوا لومة المئة، أل 

  )٣(﴿﴾فَال تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِ 
أهيل، أعزيت، أخويت، التزموا بهذا الخط وكونوا دامئًا مع العلامء يف كل مكان، يف املساجد 
والحسينيات والصالة الجامعة، وكام أسألكم الدعاء لولدكم املذنب خالد وأن تربئوا 

كم عني، وأن تدعوا هللا يل باملغفرة، وكام أسألكم ان ذمتي من كل يشء عملته ال يرضي
 .السالم عليهمال تنسوين يف الصالة والدعاء والثواب يف كل جمعة ويف زيارة األمئة 

كام أويص أخوايت العزيزات للتحيل باألخالق اإلسالمية وارتداء الحجاب اإلسالمي ألنه 
 لهن فاطمة الزهراء سيدة نساء فريضة عىل املرأة املسلمة، وأن يجعلن املثل األعىل

 .«السالمعليهام العاملني وخديجة وزينب
  

                                                                    
 املائدة ـ سورة ٣ من اآلية )٣(



 ٣٥٥ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسوعة شهداء العراق 

 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٥٦

 

والدي، والديت، أخواين، أنا كنت أمتنى «) رحمه هللا(كام ذكر يف جانب آخر من وصيته 
أن أراكم وتروين حتى تقر عيونكم بولدكم، ولكن اإلسالم فوق كل يشء كام قال موالنا 

 وهللا اشرتى من املؤمنني أنفسهم .سالم يعلو وال يُعىل عليه اإل :السالم عليهأمري املؤمنني 
وأموالهم بأن لهم الجنة، فأوصيكم ان ال تبيعوها بغريها، فسارعوا إىل هذه التجارة 

 .الرابحة مع هللا سبحانه وتعاىل
 .لقد وّىل زمن الخوف عن املسلمني وأصبحوا يتحّدون جميع العامل

 ّم املسلمني يف كل مكان وانطلق من قول رسول هللاأخي املسلم اجعل يف قلبك جميع ه
 فال .»من سمع مسلاًم ينادي يا للمسلمني ومل يجبه فليس مبسلم «وسلم وآله عليه هللا صّىل 

تنس يا أخي أخوتك يف لبنان وأفغانستان والهند ويف أقىص بقاع العامل، كن معهم دامئًا 
ارك أخوتك املسلمني يف كل مكان وال تكن نظرتك ضيقة لبلد أو قومية أو غريها، ش

أفراحهم وأحزانهم، واجعل مقياس التفاضل عندك هو التقوى كام قال هللا تعاىل يف 
 .)١٣ من اآلية:الحجرات(}  أَتَْقاكُمْ هللاِ إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد {كتابه الكريم

 قال بجواب شخص سلمو  وآله عليه هللا صّىل  إىل أمي ووالديت العزيزة، كام تعلمني ان رسول هللا
 حمل أمه سبع مرات للحج عىل ظهره، هل وفيت يا رسول هللا؟ فقال رسول هللا

، فأنا ابنك وحبيبك وولدك يا »إن هذا ال يساوي طلقة من طلقاتها «وسلم وآله عليه هللا صّىل 
ها قرة عيني أسألك دامئًا أن ال تنسيني بالدعاء لريىض هللا عني برضاك، يا والديت العزيزة 

أنا أُقبِّل قدميك الكرميتني، وأمتنى أن أخدمك يف كل صغرية وكبرية وأسألك براءة ذمتي يا 
 .أعز يشء عندي

إن كنت أخطأت معك فأرجو أن تسامحيني يا أماه ها أنا أدعو هللا دامئًا لك بالخري 
 وقبول أعاملك من صالة وصيام، وأدعوه أن يجعلك من النساء الذاكرات، فادُع يل فإين

  …محتاج إىل دعائك، ولك مني السالم والدعاء، سالمي إىل إخويت وإىل الجميع
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

فالبد لنا يا إخويت بعد ما آن األوان أن ننىس خالفاتنا الجانبية، وأن نذّوب مشاكلنا 
ن اإللهي الصعب الصغرية والجزئية يف صالح قضية شعبنا املظلوم، وأن نتجاوز اإلمتحا

بصرب وعزم ونية صافية تواّقة اىل لقاء ربها، بعد أن رأت اإلسالم يف خطر يتفتت 
 لها ورادع بذهابنا اىل مرآة الجنان ابخالفات ملؤها حب الدنيا واألنانية من ان تضع حدً 

إىل سفينة راسية يف ساحل النجاة متمثلة بجبهة الحق ضد الباطل، فال تفوتنكم الفرصة 
ئذ تلومون أنفسكم وتقفون طويال بني يدي حكم جبار السموات واألرض فال عذر وبعد

 تكفينا .ينفع، يكفينا الجرح الذي أصابنا بفقد رصح شامخ بفقد شهيدنا الصدر املظلوم،
محن ومآيس عانيناها وعاناها مستضعفوا األرض، أال نسري بخطًى ثابتة وعزمية راسخة 

ن القوى، كشخص اإلمام، فال نفقد رصح شامخ آخر كتلك التي سارها رجل غرّي ميزا
ت واملشاكل والفنت الجانبية  تيه ال كام تاه فيه بنو ارسائيل، تيه الخالفافنتيه يف ضالل بعيد ويكون

 . وبال انقطاع...التي تستمر وتستمر 
 الذي تركناه خلفنا السالم عليهتكفينا تلك حافزا ودافعا اىل نرصة أيب عبد هللا الحسني

 .رصيعا بصعداء الطف يستغيث بك ويب وبكل غيور يف قَْرب هذه املشاكل يف مهدها
 قد أسأت يف التعبري لكن ما ذنبي وقد عرصتني األيام، ومل أكتب هذه الكلامت اعذرً 

 .بيش من الخيال، كتبتها وسأكتبها بالدم والجرح وليس بالقلم
فكلام حاولت أن أنطق بها يتكلم بها القلب مبلء جوانحه وجوارحه وليس اللسان، 

 خرجت من واقع املأساة واملعاناة ترصخ تستغيث للصدر الشهيد .بلساين تلعثم وتأتأ
وللمظلومة العلوية بنت الهدى ولكل شهيد سقط يف صحراء طف العراق وإيران 
واملعذبني يف زنازين الجبابرة، وتجيب داعي هللا الخميني العظيم وترصخ من قلوب 

 تستغيثك يا أبتاه، يا أخاه بأن زوجتك، بأن أمك قد هتكت .وأشجاناملؤها أحزانا 
 …حرمتها لتنقذها بدمك أيها الشهيد الحي من الظاملني
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      -    
 إنا هلل وانا اليه راجعون … بسم هللا الرحمن الرحيم

 اني فكم لنا عرب علَّنا نعي اننا جميعً هذا ما قاله رب العاملني ورست عليه سنة األول… 
كل نفس ذائقة املوت ثم «ميتون، وما خلقنا اال لنعبد ولنطيع الذي اليه ترجع االنفس 

 .«الينا ترجعون
الهي كيف أرُد اليك وأنا عىل مثل هذه الحال قد افنيت بالتسويف واآلمال عمري، 

 .بها إىل جاهل عنيدتخادعني نفيس وتزين يل حب الدنيا الفانية التي ما أح
أما إين العاجز عن أن أودي الشكر عىل هذه النعم واملحامد اإللهية املرتادفة التي منَّ 

الذي هو خري » واالميان«هللا بها علينا حيث عرفنا وكرمنا وهدانا إىل عز اإلسالم الجهاد 
 وان عطاء من هللا ملن يرىض ويحب فأن الحياة فيه عزُّ واملوت فيه جنات النعيم،

السعادة كلها تكمن يف ان يّرضج االنسان بدمه من أجل إحياء مباديء وقيم الرسالة 
 الذي استشهد من اجله رسول هللا) الجهاد(االسالمية، وتعبيد طريق الشهادة 

 وكل الصالحني من الشهداء السالم عليهم وعيل والحسن والحسنيوسلم وآله عليه هللا صّىل 
 ان اقتل يف هذا الطريق العظيم هو استشهاد اخي ابو احبً  و االخالدين، وزادين شوقً 

الخري فداًء للعقيدة واملبدأ االلهي العظيم، فطوىب ملن يريد ان يرى نعمة ربه الجنتية 
  .وطوىب ملن عظمت يف عينه الشهادة وسار يف طريقها
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  )٤(﴿﴾ِهللا أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َولَِكْن ال تَْشُعُرونَ َوال تَُقولُوا لَِمْن يُْقتَُل ِيف َسِبيِل  ﴿﴾
 .الحمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل محمد وآله أجمعني

 .السالم عىل صاحب الزمان، السالم عىل إمام األمة وأمة اإلمام
رصة وصيتي باختصار إىل إخواين املؤمنني أرجو منهم وضع اليد باليد خلف إمام األمة لن

 وال تخشوا كرثة الكفار فإنكم أكرث باملالئكة، وال تخشوا كرثة ما ميلك الكفار فإن ...الحق
 .ما عندكم أكرث، ألن لكم بركات الساموات واألرض وهللا عىل نرصكم لقدير

وأرجو ان ال تختلفوا وال تكونوا فرقًا أرجو ان تكونوا كالجسد الواحد يك ال تضعفوا وال 
 .تهنوا

 أرجو منكم العذر وبراءة الذمة ألين ما وفيت لكم : والدي ووالديت املحرتمنيوصيتي إىل
حق الرتبية وسهر الليايل، وأوصيكم ان تربوا إخواين وأخوايت عىل نهج أهل البيت 

 . وأرجو ان تواصلوا طريقي بإرسال إخواين الباقني للحرب لنرصة اإلسالم...السالم عليهم
 من الجبهة وأرجو من أيب جواد )٥(ن ال يرجعوا أخي أبا جوادووصيتي املهمة إىل والدّي ا

  السالم عليهامان يواصل القتال حتى النرص أو الشهادة وأن يوايس القاسم بن الحسن 

                                                                    
 .١٥٤اآلية  :البقرةسورة  )٤(
  .١٧٩ األخ األصغر للشهيد تجد ترجمته صفحة )٥(
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 ٢-           
 م١٩٨٣يف مهرجان للشعر يف مدينة األهواز عام ة الشهيد أبوحيدر الشاعر ألقاها قصيد
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 ٣٧٣موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  
  

  دليل خارطة عمليات عاشوراء
  مواقع املجاهدين : املربع األحمر 

  ورمناطق يابسة داخل اله: ة امللونة الدائر 
  قواعد عامئة تحمل سالح الدميرتوف: الدوائر الفارغة 

  ممرات مائية: الخطوط الزرقاء 
  الهور: اللون البني 

  محاور هجوم املجاهدين عىل العدو: األسهم الحمراء 
  البحرية: بع األزرق املر 

  



  اء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاينموسوعة شهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٧٤

 

  ٣ _          

  
   أبوعيل —الشهيد مقداد عبد الرحمن حسني 

  م١٩٨٥ هور الحويزة —يف أحد املواقع الجهادية 
 



 ٣٧٥موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
صورة يظهر فيها . جمعهم الجهاد إلحقاق الحق وعالمات النرص تلوح فوق هاماتهم

  ).الباخرتاينأبو محمد (  نجم كرميي.٢ أبو مصطفى االبراهيمي .١ :الشهداء

  
  .سالم الساعدي أبو .٢هامم العامري  أبو .١: الشهداء .  عىل الثبات يف طريق الحقتعاهد



  اء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاينموسوعة شهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٧٦

 

  
  .هكذا يفعل الطغاة بربوعنا الخرضاء يف أهوار الجنوب عندما غريوا جغرافية العراق

  
  حي عىل الجهاد



 ٣٧٧موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
جاهدين يف يتوسط جمع من امل) أبومحمد البرصي(الشهيد خالد ماجد مبارك السعدون 

  معسكر الحر الرياحي يف مدينة سنقر اإليرانية

  
   أبو واثق الالمي.٢ أبو مصطفى األشرت .١: صورة يظهر فيها الشهداء 

  . أبو حيدر الكرار.٥   أبو فدك البرصي.٤   أبو عامر الساعدي.٣ 
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  . السري اىل لقاء العدو بإرصار وعزمية ال تلنيحثوني

  
  .إخوانهم الوداع األخرييف مقربة الشهداء يودعون 
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  .ال برد الشامل القارص وال حر الجنوب الالهب يثني عزائم املجاهدين

  
  .تآلفت قلوبهم عىل حب هللا ونرصة دينه فهانت دون ذلك الصعاب
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  .من عمق هور الحويزة يظهر فيها الشهيد أبو أيوب البرصي الثاين عىل ميني الصورة

  
  .ؤمن املجاهد الذي ال يعرف الرتددشيبة بروح الشباب وإرادة امل

  .صورة يظهر فيها الفقيد املرحوم الحاج أبو شهيد النجفي، األول عىل ميني الصورة
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  .للعلامء دور بارز يف أوساط املجاهدين ويف كل املواقع

  
  . أبو هاجراليارسي.٣عامر العيل  أبو .٢ أبو رسول الكرباليئ .١ :صورة يظهر فيها الشهداء



  اء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاينموسوعة شهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٨٢

 

  
 بعد أن سلبهم  أن يجعل من هؤالء اليافعني جنودا أشاوس ضد الطغيان البعثيشاء هللا

 كل يشء

  
  ملسلمنياعاء وتوسل إىل هللا لنرصة جيوش د
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  .نيال إال كتب لهموٍّ وال يطأون موطئاً يغيظ الكفار وال ينالون من عد

  
لباب الذي سمي خاصة أولياء هللا وأحباءه، وهم يف شوق دائم لولوج جنانه من ا

  .بإسمهم
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 .السيد املجاهد محمد سعيد الخطيب يأم املجاهدين يف أحد مواقعهم

  
مع ) الثاين عىل اليسار(صورة لبحرية أم النعاج يظهر فيها الشهيد أبو مقداد الحسيني 

  .م١٩٨٥الشهيد الحي أبو خديجة عام 
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 إليهم وملقاومتهم يف كل بقعة من أرض العراق هناك بصمة وموقع للمجاهدين يشري

  . الجزيرة–مقر أبو الفضل العباس . لنظام الطاغية

 
  )سليم سعيد عبيد(الثاين عىل اليمني الشهيد أبومحمد الطيب : يف إحدى املناورات

  )عبدالكريم الساعدي(والثاين عىل اليسار املرحوم الشيخ أبورشيف العراقي 
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ويستمدون منهم العزم عىل مواصلة الشهداء يف قلوب إخوانهم يستذكرونهم دامئاً 

  .صورة يظهر فيها الشهيد أبو محمد الطيب الثاين عىل يسار الصورة. الطريق

  
صورة يظهر فيها الشهيد الحاج أبو ميثم . حياة زاخرة بالجهاد ومقارعة النظام البعثي

  .الصادقي وهو يودع أحد املجاهدين



 ٣٨٧موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

  
هكذا املؤمن املجاهد يحذر اآلخرة ويرجو رحمة ربه، ويطلب مبنتهى التواضع برآءة 

  .صورة يظهر فيها الشهيد أبو عيل الكرباليئ وهو يرفع الالفته. الذمة من إخوانه املؤمنني

  
  .أشداء عىل الكفار رحامء بينهم

  . متوجهون إلنزال الغضب املقدس عىل عدو هللا وعدو الشعب
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وعدة متواضعة قهرت غطرسة البعثيني )... ليلة غلبت فئة كثري بإذن هللافئة قمن كم (

  .الُجناة

  
 م١٩٨٤ —هور الحويزة ضفاف  عىل
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  :الصورة عىل اليسار
حب يف هللا وتعاهد عىل 

  االستمرار يف طريق 
  الجهاد

  
  
  

رجال صدقوا ما عاهدوا 
ه لنرصة دينهم هللا علي

والدفاع عنه، والثبات 
عىل الطريق مهام كانت 

  . التضحيات
يظهر األخرى صورة ال

  : فيها األخوان الشهيدان
  قحطان كرميي. ١

   نجم كرميي.٢
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الصدر فينا ما (مرددين مع الصباح الباكر تنطلق حناجر البدريني مع الهرولة الصباحية 

  .حياً يف قلوبهم ألخذ ثأره من القتلة البعثيني الجناةليبقى ) مات، دمه يجري يجري فينا

  
  .م١٩٨٧ السليامنية عام –قره داغ . وال تهنوا يف ابتغاء القوم



 ٣٩١ء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موسوعة شهدا

 

  
  .يا ذاهبني اىل الشهادة ال وداع

  .صورة يظهر فيها الشهيد أبو شهاب الحيدري وهو يتوسط الوقوف

  
  .وأدركوا قافلته فالتحقوا بركب الخلود) ع(عشقوا الحسني 

  .م١٩٨٦عام حاج عمران جانب من التشييع املهيب لشهداء 



  اء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاينموسوعة شهد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٩٢

 

  
   أبو حسن الجبوري.٢ أبو عباس العرادي .١: صورة يظهر فيها الشهداء

  . أبو آمنة الخفاجي.٤   أبو نازك البرصي .٣

  
جاهدوا يف طريق الحق وثبتوا عليه، فكان مرياث الشهادة العظيم ونالوا بذلك الرشف 

  .الرفيع
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دماء شهدائنا عىل طول خارطة العراق لرتسم املشهد الدامي لتضحيات أبناء امتدت 

  .الرافدين لإلسالم

  
  )فمنهم َمْن قىض نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال(

  . السليامنية–صورة يظهر فيها جانب من مقربة الشهداء يف قره داغ 
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  .م١٩٨٥جانب من تشييع شهداء عمليات القدس عام 

  
صورة يظهر فيها الشهيد أبو زينب . كون شعبهم املظلوم معاناته وهمومهيشار 

  . قرة داغ–السليامنية . الكاظمي األول عىل ميني الصورة
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  .املبلغون حضور دائم وحركة دائبة بني املجاهدين

 



 موسوعة شهداء العراق ـ شهداء بدر ـ الجزء الثاين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ٣٩٦

       
  
  االستشهاد                

  املكان          التاريخ  كنيته  اسم الشهيد  ص
  رشق البرصة   ٢٤/١٢/٨٣  أبولقاء  جاسم عبداألمري غالم حسن  ٩

  الحميدية  ١٦/٠١/٨٤  أبومقداد الكاظمي  لطيف رشيف مجيد الشيباين  ١١
  رشق البرصة   ٢٢/٠٢/٨٤  أبوعيل الساعدي  منري جمعة شنني  ١٢
  هورالحويزة  ٠٥/٠٣/٨٤  أبومحمد  هادي جويد عبادي  ١٣
  هورالحويزة  ٠٥/٠٤/٨٤  أبووفاء العراقي  جشعم إسامعيل علگ الشمري  ١٤
  هورالحويزة  ١٦/٠٤/٨٤  أبوجعفر املاليك  رايض جاسم االيرواين  ١٦
  هورالحويزة  ١١/٠٥/٨٤  أبوياسني الواسطي  حسني فاضل الفتالويمحمد   ١٨
  هورالحويزة  ٢٨/٠٦/٨٤  أبوموىس اليزدي  مهدي گطوف كله الشوهاين  ٢٠
  هورالحويزة  ٣٠/٠٦/٨٤  أبوقاسم الرتايب  عيل محمود حسن  ٢٢
  هورالحويزة  ٠١/٠٧/٨٤  أبوسمية اإلسالمي  صاحب مهدي محمود  ٢٤
  هورالحويزة  ٠٩/٠٧/٨٤  أبونجاح اإليرواين  ميك محمد هادي كاظم  ٢٨
  هورالحويزة  ٢٤/٠٧/٨٤  أبومحمد الشاكري  مدميثم عبد الرسول مح  ٣٠
  هورالحويزة  ٢٨/١٠/٨٤  أبوحسني القنربي  عالء جواد قنرب  ٣٢
  السليامنية  ١٩/٠٢/٨٥  أبوشهاب  سمري عبدالكريم مرزه املليك  ٣٤
  هورالحويزة  ١١/٠٣/٨٥  أبومحمد البرصي  عبداملحسن عبداملجيد العيداين  ٣٥
  هورالحويزة  ١٨/٠٣/٨٥  أبوصالح  عبدالستار أحمد العبيدي  ٣٨
  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  أبوفاضل الحيدري  عباس مهدي عبدالكريم  ٤٢
  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  أبوجعفر الكاظمي  عبداملطلب مهدي محمد  ٤٥
  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  أبوحميد البغدادي  ماجد حميد حسن  ٤٧
  رشق بدرة  ٠٧/٠٤/٨٥  أبوعقيل الكاظمي  عقيل عبدالحسني شعبان  ٤٩
  هورالحويزة  ٢٢/٠٦/٨٥  ابوكميل املوسوي  عبدالصادق سلهو املگصويص  ٥١
  هورالحويزة  ٢٤/٠٧/٨٥  أبوكاظم املّال   عبدهللا سلطان محمد الزيدي  ٥٣
  هورالحويزة  ٢٥/٠٧/٨٥  أبوعيل الجعفري  كاظم منذور فتح عيل القطبي  ٥٥
  هورالحويزة  ١٧/٠٨/٨٥  أبونصيف الساعدي  جاسم غالب گاطع الساعدي  ٥٧
  هورالحويزة  ٢٣/١٠/٨٥  أبويوسف املخابر  عيل محسن عبدالحسن الدشتي  ٥٩
  هورالحويزة  ٢٣/١٠/٨٥  أبوإميان الساعدي  محمد لفته فياض الساعدي  ٦٣
  هورالحويزة  ٢٤/١٠/٨٥  أبوجهاد الساعدي  گاطع چالب غويض  ٦٥
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  هورالحويزة  ٢٤/١٠/٨٥  أبوسلامن البلداوي  جبار عبد الكريم سلامن الحداد  ٦٨

  هورالحويزة  ٠٢/١١/٨٥  أبومؤيد اللبناين  عيل إسامعيل عباس الجيزاين  ٧٠ 
  هورالحويزة  ٢٥/١١/٨٥  أبوموىس املوسوي  عدنان طعمة حسون الصايف  ٧٣
  هورالحويزة  ٠٦/٠١/٨٦  أبوصادق املوسوي  منشد عباس وطن  ٧٥
  هورالحويزة  ١١/٠٣/٨٦  أبوحوراء الفييل  حسني محمد صالح الفييل  ٧٨
  هورالحويزة  ١٣/٠٤/٨٦  أبوداوود الرميثي  بدالزهرة كاظم معلّهسلامن ع  ٧٩
  هورالحويزة  ٢٠/٠٦/٨٦  أبوشهاب املوسوي  ظاهر حسني عيل املوسوي  ٨٢
  هورالحويزة  ٢٣/٠٦/٨٦  أبوبشري العاميل  عبدالوهاب مهدي عسكر  ٨٣
  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  أبوذر الشويك  كريم محسن كريم الشويك  ٨٥
  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  أبومفيد البغدادي  لفييلمنري حيدر خلف ا  ٨٦
  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  أبوعباس الزيدي  ماجد وايل مطر الزيدي  ٨٨
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبومصطفى األشرت  يوسف حسن موىس الدشتي  ٩١
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبورسمد العامري  الزهرة رحيم الربيعي عبد  ٩٧

  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦   النجارأبوعادل  أزهر عبدالحسني صادق  ١٠١
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوأمري األمريي  أمري عيل صادق الفحام  ١٠٦
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوأرشف الربيعي  ثائر شهيد مرزه  ١٠٨
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوشهيد  جبار حسني إبراهيم  ١١٠
  رانحاج عم  ٠١/٠٩/٨٦  البغدادي بوإسامعيلأ   حامد چلوب قدوري الباوي  ١١٢
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعيل الفرحاين  حسني بندر سهيل  ١١٤
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوهاشم امليايل  حسن سلامن محمد امليايل  ١١٥
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوسمية الساعدي  عباس عداي نارص  ١١٧
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعبدهللا الرتكامين  عباس عيل شكر العبيدي  ١١٩
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعبدهللا الحريب   كريمعباس موىس  ١٢١
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوحكمت الساعدي  أحمد عبدالوهاب الساعدي  ١٢٥
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبومسلم الكويف  عقيل عبدعيل جوده  ١٢٨
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبومصباح الثوري  عيل فارس الزم الزيداوي  ١٣٠
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  ر البغداديأبوباق  عامد إبراهيم سلامن  ١٣٢
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوإميان األنصاري  يوسف جبار أحمد  ١٣٥
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعيل الطهراين  مقداد عبد الرحمن حسني  ١٣٨
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعامد امليايل  هادي كريم عبد الحسني  ١٤٢
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبويارس الحسيني  عيل حسني محمد الزوين  ١٤٥ 
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوآمنة الجلييل  حسن نعمة صالح السعيدي  ١٤٧
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوجعفر الكرباليئ  محمد شلتاغ هاشم الكناين  ١٤٩
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  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبورسمد الفييل  عدنان عاشور نرص هللا الفييل  ١٥١
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوسليم الفرايت  كريم هبنّي هادي الفرايت  ١٥٤
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوصادق الصادقي  حالوب نوري عذافة السورة  ١٥٧
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعارف البدراوي  جليل نور محمد البدراوي  ١٥٩
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوفارس اإلبراهيمي  ناظم غازي جار هللا العابدي  ١٦١ 
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  سديأبوكرار األ   حيدر أكرب رسول األسدي  ١٦٣
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبومنتظر الگرعاوي  عيل عبد الحسني العنبگي  ١٦٥
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعيل العامري  كريم محمد مؤمن الهيوري  ١٦٧
  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبودانيال الكاظمي  محمد عبدهللا صفر  ١٦٩
  حاج عمران  ٠٣/٠٩/٨٦  أبوماجد املهاجر  حميد كاظم مجهول البديري  ١٧١
  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  أبوسجاد املاليك  عبدالكريم جعاز رسن املاليك  ١٧٣
  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  أبوأنس البغدادي  واثق شاكر جويد  ١٧٥
  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  أبوجواد الثوري  كاظم محسن الدشتي  ١٧٨
  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوحسن الواسطي  عيل حسني عبدهللا  ١٨٠
  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوخرض الساعدي  عباس فالح حسن  ١٨٢
  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبودعاء البغدادي  هامم ثامر خرض  ١٨٥
  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوياسني البرصي  ر املنشداويعبدالرحمن شمّ   ١٩٠
  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوهاجر اليارسي  نور رشيف يوسف اليارسي  ١٩٥
  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوليىل   آداوخانجالل آقا مراد  ١٩٨
  رشق البرصة  ٢٥/٠١/٨٧  أبوسعيد الواسطي  ه الجادريعبدالحسني شمّ   ٢٠٣
  رشق البرصة  ٢٦/٠٢/٨٧  أبوواثق الباهيل  عبدالواحد گيطان الكاظمشاكر   ٢٠٥
  رشق البرصة  ٢٦/٠٢/٨٧  أبودجلة املوسوي  صالح عزيز خرض املوسوي  ٢٠٧
  رشق البرصة  ٢٩/٠٣/٨٧  أبوأمري الداميي  عبيناجي ميزان حمود الك  ٢٠٩
  السليامنية  ١٣/٠٦/٨٧  أبوزهراء الغزاوي  تريك نعمة هصار الغزاوي  ٢١٢
  السليامنية  ١٧/٠٨/٨٧  أبوتحسني العقايب  ميك خليفة محمد عيل العقايب  ٢١٤
  السليامنية  ٢٤/٠٢/٨٨  أبوباقر العبودي  عبدالحسن عودة علوان  ٢١٦
  السليامنية  ٢٤/٠٢/٨٨  أبوتراب الساعدي   الساعديعيل جاسم عبدنعمة  ٢١٨
  حلبچة  ٠٦/٠٣/٨٨  أبوعامر الكاظمي  أمني عيل أمني السعدي  ٢٢٠
  حلبچة  ١١/٠٣/٨٨  أبوذر البرصي  أبوذر حسن عباس  ٢٢٢
  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  أبوإرساء الهادي  عبدالكريم هادي الزبيدي  ٢٢٧
  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  أبوعبدهللا الحر  عباس مچيور الحسيناوي  ٢٣١
  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  أبوعامر الساعدي  كريم هاشم رايض الساعدي  ٢٣٤
  حلبچة  ١٦/٠٣/٨٨  أبومصطفى الكاظمي  محمد زاهد عباس الزبيدي  ٢٤٢
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  حلبچة  ١٦/٠٣/٨٨  أبوأيوب البغدادي  قاسم لفته خلف  ٢٤٥
  حلبچة  ١٧/٠٣/٨٨  أبومحمد البرصي  حسن حسني جرب املنشداوي  ٢٤٨
  حلبچة  ٢٠/٠٣/٨٨  أبوعالء الثوري   العقايبجبار خلف وايد  ٢٥١
  شاخ شمريان  ٠٧/٠٤/٨٨  أبوإميان املوزاين  عودة فيصل جرب  ٢٥٣
  شاخ شمريان  ٠٧/٠٤/٨٨  أبوسالم الحياوي  هالل بشار خيون الخطاوي  ٢٥٦
  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبومحمد النجفي  جاسم مجيد عبدالعبايئ  ٢٥٩
  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  بيأبوعامر الكع  جاسم محمد الدفاعي  ٢٦٢
  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبورساج الواسطي  منري رحمن حسني  ٢٦٩
  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبوسمية الكرباليئ  هادي عبد الرحيم لفتة زنگنة  ٢٧٥
  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبوبرير الواسطي  چلوب عزوب شبيك  ٢٧٨
  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبوباقر القرييش  غالب يارس صباح القرييش  ٢٨٠
  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبوعبدامللك البدران  محمد مرزوگ نعيم الوحيّد  ٢٨٢
  شاخ شمريان  ١٧/٠٤/٨٨  أبوواثق الالمي  أحمد محمد نارص الالمي  ٢٨٦
  شاخ شمريان  ١٧/٠٤/٨٨  أبوعامر الساعدي  مزهر گعيد حسني الربيعاوي  ٢٩٣
  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  أبومحمد البرصي  خالد ماجد مبارك السعدون  ٢٩٧
  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  أبوبتول الساعدي  صالح الدين مطرش الساعدي  ٣٠١
  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  أبومتار البرصي  كريم محسن محمد الديراوي  ٣٠٣
  شاخ شمريان  ٢٧/٠٦/٨٨  أبوتراب املظفر  عبدالحسني جواد املظفر  ٣٠٤
  ريانشاخ شم  ٢٨/٠٦/٨٨  أبوحسن الواسطي  هادي محمد عباس ربيعة  ٣٠٦
  قاطع الكوت  ٢٥/٠٧/٨٨  أبوتراب النجار  عامد أزهر عبدالحسن النجار  ٣٠٨
  قاطع الكوت  ٢٦/٠٧/٨٨  أبوأسامء النجفي  محمود عبيد حسون الرحيمي  ٣١٠
  هورالحويزة  ٣٠/٠٧/٨٨  أبوحيدر الرائد  الحسني تايل بچاي الحلفيعبد  ٣١٣
  رشق البرصة  ٠٣/٠١/٨٩  أبوباسم األسدي  قحطان عدنان سامل األسدي  ٣١٨
  شاخ شمريان  ١١/٠٦/٨٩  أبوسجاد العتايب  الشهيد علوان بدر العتايب   ٣٢١
  خانقني  ٠٦/٠٣/٩١  أبوتقي الفييل  عيل محمد عيل الخالدي  ٣٢٣
  املرشحالعامرة  ١٣/٠٣/٩١  أبوحسن املاليك  جابر مطرش عاگول الرميض  ٣٢٥
  البرصة  ١٤/٠٣/٩١  تقي املياحيأبومحمد  عبدالرزاق خزعل فالح املياحي  ٣٢٩
  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  أبوذر الواسطي  وديع عبدالرزاق حميد الحاچم  ٣٣١
  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  أبوتحسني الواسطي  عيل صالح خلف الجعيفري  ٣٣٣
  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  أبواألشرت الكناين  نجاح سامي سعود الكناين  ٣٣٥
   كالر-دياىل   ٢٥/٠٣/٩١  أبوعيل املاردي  حسني مرشف مبارك  ٣٣٧
  هورالهويزة  ١١/٠٩/٩٤  أبوجواد الالمي  الشهيد نعيم سواك زايد الالمي  ٣٣٩
==  
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             االستشهاد    

  ص     املكان    التاريخ  كنيته  اسم الشهيد
  ٢٢٢  حلبچة  ١١/٠٣/٨٨  أبوذر البرصي  أبوذر حسن عباس

  ١٢٥  عمرانحاج   ٠١/٠٩/٨٦  أبوحكمت الساعدي  أحمد عبدالوهاب الساعدي
  ٢٨٦  شاخ شمريان  ١٧/٠٤/٨٨  أبوواثق الالمي  أحمد محمد نارص الالمي
  ١٠١  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعادل النجار  أزهر عبدالحسني صادق
  ١٠٦  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوأمري األمريي  أمري عيل صادق الفحام
  ٢٢٠  حلبچة  ٠٦/٠٣/٨٨  أبوعامر الكاظمي  أمني عيل أمني السعدي

  ٢١٢  السليامنية  ١٣/٠٦/٨٧  أبوزهراء الغزاوي  عمة هصار الغزاويتريك ن
  ١٠٨  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوأرشف الربيعي  ثائر شهيد مرزه

  ٣٢٥  العامرةاملرشح  ١٣/٠٣/٩١  أبوحسن املاليك  جابر مطرش عاگول الرميض
  ٩  رشق البرصة   ٢٤/١٢/٨٣  أبولقاء  جاسم عبداألمري غالم حسن

  ٥٧  هورالحويزة  ١٧/٠٨/٨٥  أبونصيف الساعدي  ديجاسم غالب گاطع الساع
  ٢٥٩  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبومحمد النجفي  جاسم مجيد عبدالعبايئ
  ٢٦٢  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبوعامر الكعبي  جاسم محمد الدفاعي

  ١١٠  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوشهيد  جبار حسني إبراهيم
  ٢٥١  حلبچة  ٢٠/٠٣/٨٨  أبوعالء الثوري  جبار خلف وايد العقايب

  ٦٨  هورالحويزة  ٢٤/١٠/٨٥  أبوسلامن البلداوي  جبار عبد الكريم سلامن الحداد
  ١٤  هورالحويزة  ٠٥/٠٤/٨٤  أبووفاء العراقي  جشعم إسامعيل علگ الشمري

  ١٩٨  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوليىل  جالل آقا مراد آداوخان
  ١٥٩  عمرانحاج   ٠١/٠٩/٨٦  أبوعارف البدراوي  جليل نور محمد البدراوي

  ٢٧٨  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبوبرير الواسطي  چلوب عزوب شبيك
  ١٥٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوصادق الصادقي  حالوب نوري عذافة السورة
  ١١٢  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  البغدادي بوإسامعيلأ   حامد چلوب قدوري الباوي
  ٢٤٨  حلبچة  ١٧/٠٣/٨٨  أبومحمد البرصي  حسن حسني جرب املنشداوي

  ١١٥  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوهاشم امليايل  حسن سلامن محمد امليايل
  ١٤٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوآمنة الجلييل  حسن نعمة صالح السعيدي

  ١١٤  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعيل الفرحاين  حسني بندر سهيل
  ٧٨  هورالحويزة  ١١/٠٣/٨٦  أبوحوراء الفييل  حسني محمد صالح الفييل

  ٣٣٧   كالر-دياىل   ٢٥/٠٣/٩١  أبوعيل املاردي  كحسني مرشف مبار 
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  ١٧١  حاج عمران  ٠٣/٠٩/٨٦  أبوماجد املهاجر  حميد كاظم مجهول البديري

  ١٦٣  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوكرار األسدي  حيدر أكرب رسول األسدي
  ٢٩٧  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  أبومحمد البرصي  خالد ماجد مبارك السعدون

  ١٦  هورالحويزة  ١٦/٠٤/٨٤  ر املاليكأبوجعف  رايض جاسم االيرواين
  ٧٩  هورالحويزة  ١٣/٠٤/٨٦  أبوداوود الرميثي  سلامن عبدالزهرة كاظم معلّه
  ٣٤  السليامنية  ١٩/٠٢/٨٥  أبوشهاب  سمري عبدالكريم مرزه املليك

  ٢٠٥  رشق البرصة  ٢٦/٠٢/٨٧  أبوواثق الباهيل  عبدالواحد گيطان الكاظمشاكر 
  ٣٢١  شاخ شمريان  ١١/٠٦/٨٩  بوسجاد العتايبأ   الشهيد علوان بدر العتايب 

  ٣٣٩  هورالهويزة  ١١/٠٩/٩٤  أبوجواد الالمي  الشهيد نعيم سواك زايد الالمي
  ٢٤  هورالحويزة  ٠١/٠٧/٨٤  أبوسمية اإلسالمي  صاحب مهدي محمود

  ٢٠٧  رشق البرصة  ٢٦/٠٢/٨٧  أبودجلة املوسوي  صالح عزيز خرض املوسوي
  ٣٠١  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  بتول الساعديأبو  صالح الدين مطرش الساعدي

  ٨٢  هورالحويزة  ٢٠/٠٦/٨٦  أبوشهاب املوسوي  ظاهر حسني عيل املوسوي
  ١١٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوسمية الساعدي  عباس عداي نارص

  ١١٩  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعبدهللا الرتكامين  عباس عيل شكر العبيدي
  ١٨٢  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوخرض الساعدي  عباس فالح حسن

  ٢٣١  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  أبوعبدهللا الحر  عباس مچيور الحسيناوي
  ٤٢  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  أبوفاضل الحيدري  عباس مهدي عبدالكريم

  ١٢١  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعبدهللا الحريب  عباس موىس كريم
  ٩٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبورسمد العامري  الزهرة رحيم الربيعي عبد
  ٢١٦  السليامنية  ٢٤/٠٢/٨٨  أبوباقر العبودي  الحسن عودة علوانعبد
  ٣١٣  هورالحويزة  ٣٠/٠٧/٨٨  أبوحيدر الرائد  الحسني تايل بچاي الحلفيعبد

  ٣٠٤  شاخ شمريان  ٢٧/٠٦/٨٨  أبوتراب املظفر  عبدالحسني جواد املظفر
  ٢٠٣  رشق البرصة  ٢٥/٠١/٨٧  أبوسعيد الواسطي  ه الجادريعبدالحسني شمّ 

  ١٩٠  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوياسني البرصي  ر املنشداويرحمن شمّ عبدال
  ٣٢٩  البرصة  ١٤/٠٣/٩١  تقي املياحيأبومحمد  عبدالرزاق خزعل فالح املياحي

  ٣٨  هورالحويزة  ١٨/٠٣/٨٥  أبوصالح  عبدالستار أحمد العبيدي
  ٥١  هورالحويزة  ٢٢/٠٦/٨٥  ابوكميل املوسوي  عبدالصادق سلهو املگصويص

  ١٧٣  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  أبوسجاد املاليك  م جعاز رسن املاليكعبدالكري
  ٢٢٧  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  أبوإرساء الهادي  عبدالكريم هادي الزبيدي

  ٥٣  هورالحويزة  ٢٤/٠٧/٨٥  أبوكاظم املّال   عبدهللا سلطان محمد الزيدي
  ٣٥  هورالحويزة  ١١/٠٣/٨٥  أبومحمد البرصي  عبداملحسن عبداملجيد العيداين

  ٤٥  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  أبوجعفر الكاظمي  ملطلب مهدي محمدعبدا
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  ٨٣  هورالحويزة  ٢٣/٠٦/٨٦  أبوبشري العاميل  عبدالوهاب مهدي عسكر

  ٧٣  هورالحويزة  ٢٥/١١/٨٥  أبوموىس املوسوي  عدنان طعمة حسون الصايف
  ١٥١  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبورسمد الفييل  عدنان عاشور نرص هللا الفييل

  ٤٩  رشق بدرة  ٠٧/٠٤/٨٥  أبوعقيل الكاظمي  حسني شعبانعقيل عبدال
  ١٢٨  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبومسلم الكويف  عقيل عبدعيل جوده

  ٣٢  هورالحويزة  ٢٨/١٠/٨٤  أبوحسني القنربي  عالء جواد قنرب
  ٧٠   هورالحويزة  ٠٢/١١/٨٥  أبومؤيد اللبناين  عيل إسامعيل عباس الجيزاين

  ٢١٨  السليامنية  ٢٤/٠٢/٨٨  تراب الساعديأبو   عيل جاسم عبدنعمة الساعدي
  ١٨٠  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوحسن الواسطي  عيل حسني عبدهللا

  ١٤٥   حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبويارس الحسيني  عيل حسني محمد الزوين
  ٣٣٣  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  أبوتحسني الواسطي  عيل صالح خلف الجعيفري
  ١٦٥  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبومنتظر الگرعاوي  عيل عبد الحسني العنبگي
  ١٣٠  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبومصباح الثوري  عيل فارس الزم الزيداوي

  ٥٩  هورالحويزة  ٢٣/١٠/٨٥  أبويوسف املخابر  عيل محسن عبدالحسن الدشتي
  ٣٢٣  خانقني  ٠٦/٠٣/٩١  أبوتقي الفييل  عيل محمد عيل الخالدي

  ٢٢  هورالحويزة  ٣٠/٠٦/٨٤  أبوقاسم الرتايب  عيل محمود حسن
  ١٣٢  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوباقر البغدادي  عامد إبراهيم سلامن

  ٣٠٨  قاطع الكوت  ٢٥/٠٧/٨٨  أبوتراب النجار  عامد أزهر عبدالحسن النجار
  ٢٥٣  شاخ شمريان  ٠٧/٠٤/٨٨  أبوإميان املوزاين  عودة فيصل جرب

  ٢٨٠  اخ شمريانش  ١٥/٠٤/٨٨  أبوباقر القرييش  غالب يارس صباح القرييش
  ٢٤٥  حلبچة  ١٦/٠٣/٨٨  أبوأيوب البغدادي  قاسم لفته خلف

  ٣١٨  رشق البرصة  ٠٣/٠١/٨٩  أبوباسم األسدي  قحطان عدنان سامل األسدي
  ١٧٨  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  أبوجواد الثوري  كاظم محسن الدشتي

  ٥٥  هورالحويزة  ٢٥/٠٧/٨٥  أبوعيل الجعفري  كاظم منذور فتح عيل القطبي
  ٨٥  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  أبوذر الشويك   محسن كريم الشويككريم

  ٣٠٣  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  أبومتار البرصي  كريم محسن محمد الديراوي
  ١٦٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعيل العامري  كريم محمد مؤمن الهيوري
  ٢٣٤  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  أبوعامر الساعدي  كريم هاشم رايض الساعدي

  ١٥٤  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوسليم الفرايت  ايتكريم هبنّي هادي الفر 
  ٦٥  هورالحويزة  ٢٤/١٠/٨٥  أبوجهاد الساعدي  گاطع چالب غويض

  ١١  الحميدية  ١٦/٠١/٨٤  أبومقداد الكاظمي  لطيف رشيف مجيد الشيباين
  ٤٧  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  أبوحميد البغدادي  ماجد حميد حسن

  ٨٨  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  أبوعباس الزيدي  ماجد وايل مطر الزيدي
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  ٢٤٢  حلبچة  ١٦/٠٣/٨٨  أبومصطفى الكاظمي  محمد زاهد عباس الزبيدي
  ١٤٩  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوجعفر الكرباليئ  محمد شلتاغ هاشم الكناين

  ١٦٩  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبودانيال الكاظمي  محمد عبدهللا صفر
  ٦٣  رالحويزةهو   ٢٣/١٠/٨٥  أبوإميان الساعدي  محمد لفته فياض الساعدي
  ٢٨٢  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبوعبدامللك البدران  محمد مرزوگ نعيم الوحيّد

  ١٨  هورالحويزة  ١١/٠٥/٨٤  أبوياسني الواسطي  حسني فاضل الفتالويمحمد 
  ٣١٠  قاطع الكوت  ٢٦/٠٧/٨٨  أبوأسامء النجفي  محمود عبيد حسون الرحيمي
  ٢٩٣  شاخ شمريان  ١٧/٠٤/٨٨  أبوعامر الساعدي  مزهر گعيد حسني الربيعاوي

  ١٣٨  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعيل الطهراين  مقداد عبد الرحمن حسني
  ٢١٤  السليامنية  ١٧/٠٨/٨٧  أبوتحسني العقايب  ميك خليفة محمد عيل العقايب

  ٢٨  هورالحويزة  ٠٩/٠٧/٨٤  أبونجاح اإليرواين  ميك محمد هادي كاظم
  ٧٥  لحويزةهورا  ٠٦/٠١/٨٦  أبوصادق املوسوي  منشد عباس وطن
  ١٢  رشق البرصة   ٢٢/٠٢/٨٤  أبوعيل الساعدي  منري جمعة شنني

  ٨٦  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  أبومفيد البغدادي  منري حيدر خلف الفييل
  ٢٦٩  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبورساج الواسطي  منري رحمن حسني

  ٢٠  هورالحويزة  ٢٨/٠٦/٨٤  أبوموىس اليزدي  مهدي گطوف كله الشوهاين
  ٣٠  هورالحويزة  ٢٤/٠٧/٨٤  أبومحمد الشاكري  رسول محمدميثم عبد ال

  ٢٠٩  رشق البرصة  ٢٩/٠٣/٨٧  أبوأمري الداميي  ناجي ميزان حمود الكعبي
  ١٦١   حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوفارس اإلبراهيمي  ناظم غازي جار هللا العابدي

  ٣٣٥  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  أبواألشرت الكناين  نجاح سامي سعود الكناين
  ١٩٥  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبوهاجر اليارسي  وسف اليارسينور رشيف ي

  ١٣  هورالحويزة  ٠٥/٠٣/٨٤  أبومحمد  هادي جويد عبادي
  ٢٧٥  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  أبوسمية الكرباليئ  هادي عبد الرحيم لفتة زنگنة

  ١٤٢  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوعامد امليايل  هادي كريم عبد الحسني
  ٣٠٦  شاخ شمريان  ٢٨/٠٦/٨٨  حسن الواسطيأبو   هادي محمد عباس ربيعة

  ٢٥٦  شاخ شمريان  ٠٧/٠٤/٨٨  أبوسالم الحياوي  هالل بشار خيون الخطاوي
  ١٨٥  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  أبودعاء البغدادي  هامم ثامر خرض
  ١٧٥  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  أبوأنس البغدادي  واثق شاكر جويد

  ٣٣١  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  أبوذر الواسطي  وديع عبدالرزاق حميد الحاچم
  ١٣٥  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبوإميان األنصاري  يوسف جبار أحمد

  ٩١  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أبومصطفى األشرت  يوسف حسن موىس الدشتي
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               االستشهاد    

  ص     املكان    التاريخ  أســــــــــــــــــــــمه      كنية الشهيد
  ٢٢٢  حلبچة  ١١/٠٣/٨٨  أبوذر حسن عباس   البرصيأبوذر

  ٢٢٧  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  عبدالكريم هادي الزبيدي  أبوإرساء الهادي
  ٣١٠  قاطع الكوت  ٢٦/٠٧/٨٨  محمود عبيد حسون الرحيمي  أبوأسامء النجفي

  ١١٢  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  حامد چلوب قدوري الباوي  البغدادي بوإسامعيلأ 
  ١٠٨  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  هيد مرزهثائر ش  أبوأرشف الربيعي

  ٣٣٥  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  نجاح سامي سعود الكناين  أبواألشرت الكناين
  ١٤٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  حسن نعمة صالح السعيدي  أبوآمنة الجلييل
  ١٠٦  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أمري عيل صادق الفحام  أبوأمري األمريي
  ٢٠٩  رشق البرصة  ٢٩/٠٣/٨٧  ناجي ميزان حمود الكعبي  أبوأمري الداميي

  ١٧٥  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  واثق شاكر جويد  أبوأنس البغدادي
  ١٣٥  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  يوسف جبار أحمد  أبوإميان األنصاري
  ٦٣  هورالحويزة  ٢٣/١٠/٨٥  محمد لفته فياض الساعدي  أبوإميان الساعدي

  ٢٥٣  شاخ شمريان  ٠٧/٠٤/٨٨  عودة فيصل جرب  أبوإميان املوزاين
  ٢٤٥  حلبچة  ١٦/٠٣/٨٨  قاسم لفته خلف  أبوأيوب البغدادي

  ٣١٨  رشق البرصة  ٠٣/٠١/٨٩  قحطان عدنان سامل األسدي  أبوباسم األسدي
  ١٣٢  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  عامد إبراهيم سلامن  أبوباقر البغدادي
  ٢١٦  السليامنية  ٢٤/٠٢/٨٨  عبدالحسن عودة علوان  أبوباقر العبودي
  ٢٨٠  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  الب يارس صباح القرييشغ  أبوباقر القرييش

  ٣٠١  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  صالح الدين مطرش الساعدي  أبوبتول الساعدي
  ٢٧٨  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  چلوب عزوب شبيك  أبوبرير الواسطي
  ٨٣  هورالحويزة  ٢٣/٠٦/٨٦  عبدالوهاب مهدي عسكر  أبوبشري العاميل

  ٢١٤  السليامنية  ١٧/٠٨/٨٧   عيل العقايبميك خليفة محمد  أبوتحسني العقايب
  ٣٣٣  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  عيل صالح خلف الجعيفري  أبوتحسني الواسطي

  ٢١٨  السليامنية  ٢٤/٠٢/٨٨  عيل جاسم عبدنعمة الساعدي  أبوتراب الساعدي
  ٣٠٤  شاخ شمريان  ٢٧/٠٦/٨٨  عبدالحسني جواد املظفر  أبوتراب املظفر
  ٣٠٨  قاطع الكوت  ٢٥/٠٧/٨٨  سن النجارعامد أزهر عبدالح  أبوتراب النجار
  ٣٢٣  خانقني  ٠٦/٠٣/٩١  عيل محمد عيل الخالدي  أبوتقي الفييل
  ٣٠٣  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  كريم محسن محمد الديراوي  أبومتار البرصي
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  ٤٥  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  عبداملطلب مهدي محمد  أبوجعفر الكاظمي
  ١٤٩  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  محمد شلتاغ هاشم الكناين  أبوجعفر الكرباليئ

  ١٦  هورالحويزة  ١٦/٠٤/٨٤  رايض جاسم االيرواين  أبوجعفر املاليك
  ٦٥  هورالحويزة  ٢٤/١٠/٨٥  گاطع چالب غويض  أبوجهاد الساعدي

  ١٧٨  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  كاظم محسن الدشتي  أبوجواد الثوري
  ٣٣٩  ةهورالهويز   ١١/٠٩/٩٤  الشهيد نعيم سواك زايد الالمي  أبوجواد الالمي
  ٣٢٥  العامرةاملرشح  ١٣/٠٣/٩١  جابر مطرش عاگول الرميض  أبوحسن املاليك

  ١٨٠  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  عيل حسني عبدهللا  أبوحسن الواسطي
  ٣٠٦  شاخ شمريان  ٢٨/٠٦/٨٨  هادي محمد عباس ربيعة  أبوحسن الواسطي
  ٣٢  هورالحويزة  ٢٨/١٠/٨٤  عالء جواد قنرب  أبوحسني القنربي

  ١٢٥  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أحمد عبدالوهاب الساعدي  ساعديأبوحكمت ال
  ٤٧  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  ماجد حميد حسن  أبوحميد البغدادي

  ٧٨  هورالحويزة  ١١/٠٣/٨٦  حسني محمد صالح الفييل  أبوحوراء الفييل
  ٣١٣  هورالحويزة  ٣٠/٠٧/٨٨  الحسني تايل بچاي الحلفيعبد  أبوحيدر الرائد

  ١٨٢  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧   فالح حسنعباس  أبوخرض الساعدي
  ١٦٩  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  محمد عبدهللا صفر  أبودانيال الكاظمي

  ٧٩  هورالحويزة  ١٣/٠٤/٨٦  سلامن عبدالزهرة كاظم معلّه  أبوداوود الرميثي
  ٢٠٧  رشق البرصة  ٢٦/٠٢/٨٧  صالح عزيز خرض املوسوي  أبودجلة املوسوي
  ١٨٥  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  هامم ثامر خرض  أبودعاء البغدادي

  ٨٥  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  كريم محسن كريم الشويك  أبوذر الشويك
  ٣٣١  الكوت  ١٦/٠٣/٩١  وديع عبدالرزاق حميد الحاچم  أبوذر الواسطي

  ٢١٢  السليامنية  ١٣/٠٦/٨٧  تريك نعمة هصار الغزاوي  أبوزهراء الغزاوي
  ٣٢١  شاخ شمريان  ١١/٠٦/٨٩  الشهيد علوان بدر العتايب   أبوسجاد العتايب
  ١٧٣  رشق البرصة  ٢٠/٠١/٨٧  عبدالكريم جعاز رسن املاليك  أبوسجاد املاليك

  ٢٦٩  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  منري رحمن حسني  أبورساج الواسطي
  ٩٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  الزهرة رحيم الربيعي عبد  أبورسمد العامري

  ١٥١  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  عدنان عاشور نرص هللا الفييل  أبورسمد الفييل
  ٢٠٣  رشق البرصة  ٢٥/٠١/٨٧  ه الجادريعبدالحسني شمّ   أبوسعيد الواسطي

  ٢٥٦  شاخ شمريان  ٠٧/٠٤/٨٨  هالل بشار خيون الخطاوي  أبوسالم الحياوي
  ٦٨  هورالحويزة  ٢٤/١٠/٨٥  جبار عبد الكريم سلامن الحداد  أبوسلامن البلداوي

  ١٥٤  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  كريم هبنّي هادي الفرايت  أبوسليم الفرايت
  ٢٤  هورالحويزة  ٠١/٠٧/٨٤  صاحب مهدي محمود  أبوسمية اإلسالمي
  ١١٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  عباس عداي نارص  أبوسمية الساعدي
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  ٢٧٥  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  هادي عبد الرحيم لفتة زنگنة  أبوسمية الكرباليئ

  ٣٤  امنيةالسلي  ١٩/٠٢/٨٥  سمري عبدالكريم مرزه املليك  أبوشهاب
  ٨٢  هورالحويزة  ٢٠/٠٦/٨٦  ظاهر حسني عيل املوسوي  أبوشهاب املوسوي

  ١١٠  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  جبار حسني إبراهيم  أبوشهيد
  ١٥٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  حالوب نوري عذافة السورة  أبوصادق الصادقي
  ٧٥  هورالحويزة  ٠٦/٠١/٨٦  منشد عباس وطن  أبوصادق املوسوي

  ٣٨  هورالحويزة  ١٨/٠٣/٨٥  ر أحمد العبيديعبدالستا  أبوصالح
  ١٠١  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  أزهر عبدالحسني صادق  أبوعادل النجار

  ١٥٩  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  جليل نور محمد البدراوي  أبوعارف البدراوي
  ٢٦٢  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  جاسم محمد الدفاعي  أبوعامر الكعبي
  ٨٨  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  ماجد وايل مطر الزيدي  أبوعباس الزيدي

  ١١٩  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  عباس عيل شكر العبيدي  أبوعبدهللا الرتكامين
  ٢٣١  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  عباس مچيور الحسيناوي  أبوعبدهللا الحر

  ١٢١  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  عباس موىس كريم  أبوعبدهللا الحريب
  ٢٨٢  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  محمد مرزوگ نعيم الوحيّد  أبوعبدامللك البدران

  ٤٩  رشق بدرة  ٠٧/٠٤/٨٥  عقيل عبدالحسني شعبان  أبوعقيل الكاظمي
  ٢٥١  حلبچة  ٢٠/٠٣/٨٨  جبار خلف وايد العقايب  أبوعالء الثوري

  ٥٥  هورالحويزة  ٢٥/٠٧/٨٥  كاظم منذور فتح عيل القطبي  أبوعيل الجعفري
  ١٢  رشق البرصة   ٢٢/٠٢/٨٤  منري جمعة شنني  أبوعيل الساعدي

  ١٣٨  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  مقداد عبد الرحمن حسني  يل الطهراينأبوع
  ١٦٧  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  كريم محمد مؤمن الهيوري  أبوعيل العامري
  ١١٤  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  حسني بندر سهيل  أبوعيل الفرحاين
  ٣٣٧   كالر-دياىل   ٢٥/٠٣/٩١  حسني مرشف مبارك  أبوعيل املاردي
  ١٤٢  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  يم عبد الحسنيهادي كر  أبوعامد امليايل

  ٢٣٤  حلبچة  ١٥/٠٣/٨٨  كريم هاشم رايض الساعدي  أبوعامر الساعدي
  ٢٩٣  شاخ شمريان  ١٧/٠٤/٨٨  مزهر گعيد حسني الربيعاوي  أبوعامر الساعدي
  ٢٢٠  حلبچة  ٠٦/٠٣/٨٨  أمني عيل أمني السعدي  أبوعامر الكاظمي

  ١٦١   حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦   العابديناظم غازي جار هللا  أبوفارس اإلبراهيمي
  ٤٢  هورالحويزة  ٢٢/٠٣/٨٥  عباس مهدي عبدالكريم  أبوفاضل الحيدري

  ٢٢  هورالحويزة  ٣٠/٠٦/٨٤  عيل محمود حسن  أبوقاسم الرتايب
  ٥٣  هورالحويزة  ٢٤/٠٧/٨٥  عبدهللا سلطان محمد الزيدي  أبوكاظم املّال 

  ١٦٣  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  حيدر أكرب رسول األسدي  أبوكرار األسدي
  ٥١  هورالحويزة  ٢٢/٠٦/٨٥  عبدالصادق سلهو املگصويص  ابوكميل املوسوي
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  ٩  رشق البرصة   ٢٤/١٢/٨٣  جاسم عبداألمري غالم حسن  أبولقاء
  ١٩٨  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  جالل آقا مراد آداوخان  أبوليىل

  ٧٠   هورالحويزة  ٠٢/١١/٨٥  عيل إسامعيل عباس الجيزاين  أبومؤيد اللبناين
  ١٧١  حاج عمران  ٠٣/٠٩/٨٦  حميد كاظم مجهول البديري  أبوماجد املهاجر

  ١٣  هورالحويزة  ٠٥/٠٣/٨٤  هادي جويد عبادي  أبومحمد
  ٢٤٨  حلبچة  ١٧/٠٣/٨٨  حسن حسني جرب املنشداوي  أبومحمد البرصي
  ٢٩٧  قره داغ  ٢١/٠٤/٨٨  خالد ماجد مبارك السعدون  أبومحمد البرصي
  ٣٥  هورالحويزة  ١١/٠٣/٨٥  ملحسن عبداملجيد العيداينعبدا  أبومحمد البرصي

  ٣٠  هورالحويزة  ٢٤/٠٧/٨٤  ميثم عبد الرسول محمد  أبومحمد الشاكري
  ٢٥٩  شاخ شمريان  ١٥/٠٤/٨٨  جاسم مجيد عبدالعبايئ  أبومحمد النجفي

  ٣٢٩  البرصة  ١٤/٠٣/٩١  عبدالرزاق خزعل فالح املياحي  تقي املياحيأبومحمد
  ١٢٨  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  يل عبدعيل جودهعق  أبومسلم الكويف

  ١٣٠  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  عيل فارس الزم الزيداوي  أبومصباح الثوري
  ٩١  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  يوسف حسن موىس الدشتي  أبومصطفى األشرت

  ٢٤٢  حلبچة  ١٦/٠٣/٨٨  محمد زاهد عباس الزبيدي  أبومصطفى الكاظمي
  ٨٦  حاج عمران  ٣٠/٠٨/٨٦  ييلمنري حيدر خلف الف  أبومفيد البغدادي

  ١١  الحميدية  ١٦/٠١/٨٤  لطيف رشيف مجيد الشيباين  أبومقداد الكاظمي
  ١٦٥  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  عيل عبد الحسني العنبگي  أبومنتظر الگرعاوي

  ٧٣  هورالحويزة  ٢٥/١١/٨٥  عدنان طعمة حسون الصايف  أبوموىس املوسوي
  ٢٠  هورالحويزة  ٢٨/٠٦/٨٤  مهدي گطوف كله الشوهاين  أبوموىس اليزدي

  ٢٨  هورالحويزة  ٠٩/٠٧/٨٤  ميك محمد هادي كاظم  أبونجاح اإليرواين
  ٥٧  هورالحويزة  ١٧/٠٨/٨٥  جاسم غالب گاطع الساعدي  أبونصيف الساعدي

  ١٩٥  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  نور رشيف يوسف اليارسي  أبوهاجر اليارسي
  ١١٥  حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  حسن سلامن محمد امليايل  أبوهاشم امليايل
  ٢٠٥  رشق البرصة  ٢٦/٠٢/٨٧  عبدالواحد گيطان الكاظمشاكر   أبوواثق الباهيل
  ٢٨٦  شاخ شمريان  ١٧/٠٤/٨٨  أحمد محمد نارص الالمي  أبوواثق الالمي

  ١٤  هورالحويزة  ٠٥/٠٤/٨٤  جشعم إسامعيل علگ الشمري  أبووفاء العراقي
  ١٤٥   حاج عمران  ٠١/٠٩/٨٦  عيل حسني محمد الزوين  أبويارس الحسيني
  ١٩٠  رشق البرصة  ٢١/٠١/٨٧  ر املنشداويعبدالرحمن شمّ   أبوياسني البرصي

  ١٨  هورالحويزة  ١١/٠٥/٨٤  حسني فاضل الفتالويمحمد   أبوياسني الواسطي
  ٥٩  هورالحويزة  ٢٣/١٠/٨٥  عيل محسن عبدالحسن الدشتي  أبويوسف املخابر
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  ٥    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملقدمة
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  ٣٦٥   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيجقصيد للشاعر أبوحيدر وأهاز : ٢ملحق 
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  ٣٧٤   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصور من أرشيف الشهداء: ٣ملحق 
  ٣٩٦    حسب تاريخ االستشهاد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشهداءفهرس 
  ٤٠٠   حسب األسامء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشهداءفهرس 
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