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نعــم.. إنهــا حرب 
علــى الديموقراطيــة

بعد هجامت بروكسل املباركة التي نفذها جنود الخالفة، خرج قادة االتحاد األورويب 

أهل  من  الضالني  بخالف  الدميوقراطية،  عىل  حرب  هي  الهجامت  هذه  أن  ليعلنوا 

الساذجة،  وأطروحاتهم  أكاذيبهم  عن  يكّفون  ال  الذين  املنحرفة  والفصائل  األحزاب 

يسمونه  فيام  الدميوقراطية  إقامة  عدم  إىل  الهجامت  هذه  مثل  فيها  يُرجعون  التي 

»بلدان الربيع العريب«، وأيضا بخالف من يجهل حقيقة منهج الدولة اإلسالمية يف 

الحملة  وهو  نظره  يف  وحيد  لسبب  نتيجة  الغزوة  هذه  جعل  ممن  املرشكني،  قتال 

الصليبية التي تقودها أمريكا ضد الدولة اإلسالمية.

الحقيقي  العداء  سبب  وبرصاحة  يعلنون  األوروبية  الرشك  دول  قادة  أن  الجيد  من 

حربهم  أن  حقيقة  من  طويلة  لسنني  تهربوا  أن  بعد  اإلسالمية،  الدولة  وبني  بينهم 

عىل املسلمني يف العامل إمنا هي حرب دينية هدفها أن يسود الرشك يف األرض، مهام 

كان نوع هذا الرشك، سواء كان رشكا يف الربوبية أو يف األلوهية أو يف أسامء الله 

وصفاته، كام قال الله –تعاىل- فيهم: }َوالَِّذيَن كََفُروا يَُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل الطَّاُغوِت{، 

والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، أو ينازعه يف صفة من صفاته العىل.

ضالل  ألهله  انكشف  بعدما  النرصانية  الصليبية  رداء  نفسه  عن  نزع  الذي  فالغرب 

تقوم  التي  السياسية  الصليبية  اإلسالم من منظور  ينظر إىل  النصارى، أصبح  دين 

عىل الحرب »املقدسة« ضد هذا الدين، وإن كان التقديس نابعا هذه املرة من شعائر 

دينهم الجديد )الدميوقراطية( الذي يقوم عىل أساس تعبيد الناس لطاغوت »الحرية 

البرش  سلب  أساس  عىل  يقوم  الذي  اإلسالم  دين  فإن  وبالتايل  املطلقة«،  الفردية 

كلهم  البرش  وأن  الله،  بغري حكم  أو سواهم  أنفسهم  يحكموا  أن  الحق يف  جميعهم 

عبيد لله وحده، ال ألهوائهم وشهواتهم، هو العدو األول لدين هؤالء الصليبيني الجدد 

}َواَل  املعبود، ولذلك لن تتوقف حربهم عىل اإلسالم وأهله، كام قال تعاىل:  وإلههم 

اليوم  يعلنون  فخرجوا  اْستَطَاُعوا{،  إِِن  ِديِنُكْم  َعْن  يَرُدُّوكُْم  َحتَّى  يَُقاتِلُونَُكْم  يَزَالُوَن 

أن الدولة اإلسالمية تهاجمهم بسبب الدميوقراطية التي يدينون بها، ليستنفروا كل 

أتباع هذا الدين يف حرب »مقدسة« ضد من يكفر به ويعلن الرباءة من أهله والعداوة 

لهم وتكفريهم ويقاتلهم من أهل التوحيد.

تقوم عىل  التي  العلامنية  وأوثانهم، حرب عىل  كل طواغيتهم  إنها حرب عىل  نعم، 

الكفر بربوبية الله يف ملكه وأمره، حرب عىل الدميوقراطية التي تكفر بألوهية الله 

وتعطي لإلنسان الحق أن يتألّه غريه من البرش مبا يرشعه لهم من أحكام وقوانني، 

حرب عىل عبودية املنفعة التي أباحت لهم أن يفعلوا كل املوبقات، من قتل لعباد الله، 

واستعباد لهم، ورسقة ألموالهم ومثرة عرقهم، إنها حرب عىل كل ذلك.

إن حربنا اليوم عليهم هي فأس إبراهيم الخليل -عليه السالم- التي ستدمر بإذن الله 

كل ما يعبده مرشكو الغرب من دون الله حتى يُعبد الله وحده.

أما »السالم« الذي يتكلم عنه البعض فإنه لن يأيت إال بإزالة كل أسباب الحرب بيننا 

وبينهم، فإن زال الرشك من أرضهم ونفوسهم، أو خضعوا لحكم الله فيهم صاغرين، 

فيأمنون  رشوطنا،  وفق  به  وقبلنا  للسلم  جنحوا  أو  كاملة،  الحرب  أسباب  فستزول 

التي  املليارات  ويوفرون  عهدنا،  عىل  داموا  ما  وأعراضهم  وأموالهم  نفوسهم  عىل 

ينفقونها يف حربنا، أو يف تأمني مناطقهم من هجامت جنود الخالفة.

إن ما قام به جنود الخالفة من قتل للمرشكني يف عقر دارهم، هو فرع من توحيدهم 

قتال  لكون  اإلميان،  أوثق عرى  هو  بل  -تعاىل-،  به  اإلميان  لله، وشعبة من شعب 

اإلميان  أهل  وملحبة  وعداوتهم،  لبغضهم  األوضح  الصورة  هو  وقتلهم  املرشكني 

ومواالتهم.

يف  وحلفائهم  أوروبا  يف  للمرشكني  جديد  كتذكري  األخرية،  بروكسل  غزوة  جاءت 

إن نجحوا  وأنهم  الله،  بإذن  تتوقف  لن  عليهم  اإلسالم  غارات جنود  أن  أمريكا عىل 

يف منع هجرة املسلمني إىل دار اإلسالم، فإنهم لن يستطيعوا أن يحّدوا من وصول 

الغازين من جنود الخالفة إىل أرضهم، ولن مينعوا املسلمني املوجودين يف أرضهم 

والقادم  ثقفوهم،  املرشكني حيث  بقتل  أمر ربهم  الهجرة من تحقيق  ممن عجز عن 

بإذن الله أدهى وأمر.

معــارك غــرب مخمور

زيــادة فــي رصيــد الفشــل للجيــش الرافضي
النبأ – والية دجلة - خاص

بعدما استشعرت القوات األمريكية بالخطر بسبب االستهداف املتكرر لها من قبل جنود الدولة 

اإلسالمية، حاولت توسيع مناطق سيطرتها لتصبح القواعد العسكرية األمريكية بعيدة عن قذائف 

وصواريخ مفارز اإلسناد يف الدولة اإلسالمية، فشنت القوات الرافضية وحشود الردة )صحوات 

اللهيب والسبعاويني والجبور( بدعم جوي أمرييك األربعاء )13/ جامدى اآلخرة(، هجوما باتجاه 

أماكن سيطرة جنود الدولة اإلسالمية جنوب رشقي مدينة القيارة وغرب منطقة مخمور، معلنة بهذا 

الهجوم بداية الحملة العسكرية للسيطرة عىل مدينة املوصل مركز والية نينوى.

فدارت معارك طاحنة بني جيش الخالفة والجيش الرافيض خالل هذا األسبوع، لدى محاولة األخري 

تحقيق هدفه القريب املتمثل بإبعاد خطر جنود الخالفة عن القواعد األمريكية، والهدف البعيد وهو 

السيطرة عىل املوصل، إال أن هذه القوات فشلت يف مساعيها وتكبدت خسائر كبرية، حيث قتل أكرث 

من 40 مرتدا وجرح العرشات، ودمرت 18 آلية عسكرية متنوعة.

بدأت عملية الجيش الرافيض وميليشياته بهجومني منفصلني نحو قريتي كوديال والنرص غرب 

منطقة مخمور أحبطهام جنود الدولة اإلسالمية.

الهجومني، بعد اشتباكات عنيفة دارت بني  أفشلوا  الخالفة  أن جنود  )النبأ(  لـ  وأكدت مصادر 

الجانبني، دمروا خاللها 5 آليات مصفحة وعربة همر للجيش الرافيض، واغتنموا عربة همر أخرى، 

وقتلوا 4 روافض مرتدين كانوا عىل منت عربة الهمر.

حاول  اآلخرة(،  جامدى   /15( الجمعة  يوم  ففي  الحد،  ذلك  عند  املرتدين  محاوالت  تتوقف  مل 

املرتدون ويف مرتني متتاليتني التقدم مجددا نحو قرية كوديال، فشن جنود الخالفة عليهم ثالث 

هجامت استشهادية كبدتهم خسائر كبرية يف املعدات واألرواح، حيث اتجه رتل للجيش والحشد 

الرافضيني صوب القرية، فاستهدفه األخ أبو خطاب األنصاري بسيارة مفخخة، مام تسبب بتدمري 

عدد من آلياتهم، أعقبه هجوم استشهادي آخر بسيارة مفخخة نفذه األخ أبو عبد الله املهاجر دمر 

ما تبقى من آليات املرتدين بعد العملية االستشهادية األوىل، فضال عن خسائر برشية متثلت مبقتل 

عدد كبري من مرتدي الجيش والحشد الرافضيني.

وبعد 4 هجامت واسعة معززة بآليات عسكرية وبغطاء جوي كثيف من طريان التحالف الصليبي 

والرافيض، بالكاد متكن الجيش الرافيض وميليشياته من دخول قرية كوديال حيث تدور اشتباكات 

عنيفة بني جنود الخالفة واملرتدين داخلها حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

أعاد الجيش الرافيض ترتيب صفوفه وحاول مجددا التقدم برتل عسكري لكن هذه املرة من محور 

املفخخة  الرتل وفجر سيارته  اإلندونييس يف  أبو صفية  االستشهادي  فانغمس  قرية كرمردي، 

وسطه، مام أدى إىل تدمري 3 عربات همر ومقتل وإصابة من فيها.

تبع ذلك انغامس اثنني من جنود الدولة اإلسالمية يف تجمع للروافض يف قرية كرمردي غرب 

هريرة  أبو  االنغاميس  ذلك  بعد  قام  الخفيفة،  باألسلحة  معهم  واالشتباك  أيضا  مخمور  منطقة 

الشامي بتفجري حزامه الناسف وسط جمع الرافضة، فيام عاد األخ الثاين ساملا بفضل الله.

وذكرت املصادر ذاتها أن حصيلة الهجوم االنغاميس كانت مقتل 10 من عنارص الجيش الرافيض.

تجمع آخر للجيش الرافيض بالقرب من قرية كرمردي تعرض لهجوم استشهادي السبت )16/ 

املفخخة  بعجلته  استهدف  الحسني  االستشهادي حسن  فإن  املصادر  اآلخرة(، وحسب  جامدى 

تجمع الروافض، مام أسفر عن تدمري 5 آليات وقتل 15 مرتدا.

وبالقرب من قرية كرمردي أيضا قتل عدد من عنارص الجيش الرافيض، إثر هجوم انغاميس ثان 

لعدد من جنود الدولة اإلسالمية، فقد انغمس 4 من املجاهدين يف تجمع املرتدين ومتكنوا من قتل 

14 مرتدا رافضيا بعد اشتباكات بينهم، كام تم إحراق 3 عربات همر، اثنتان منهام إثر استهدافهام 

بقذيفتني صاروخيتني، بينام دمرت العربة الثالثة بعد الهجوم عليها باألسلحة القناصة.

السيطرة  من  اآلخرة(،  جامدى   /17( األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  متكن  عكسية،  عملية  ويف 

عىل عدد من ثكنات الجيش الرافيض غرب منطقة مخمور، حيث تسلل عدد من املجاهدين إىل 

مواقع املرتدين قرب قرية كرمردي واشتبكوا معهم باألسلحة الخفيفة واملتوسطة، ليتدخل الطريان 

األمرييك ويقصف بالخطأ عنارص الجيش الرافيض فيقتل ويصيب عددا منهم.

وأكد مصدر )النبأ( أن جنود الدولة اإلسالمية متكنوا -بفضل الله- من املناورة وامتصاص اندفاع 

الجيش الرافيض واستنزاف قواه من خالل نقل ثقل املعركة من محور إىل آخر، ومن ثم استلموا 

زمام املبادرة وشنوا هجامت معاكسة ضده.

أما عن جهود مفارز اإلسناد، فذكر املصدر أنها أطلقت قرابة 5500 قذيفة هاون متعددة العيارات 

وقرابة 60 صاروخا محيل الصنع وعرشات صواريخ الغراد، استهدفت معسكرات املرتدين يف 

منطقة مخمور وتجمعاتهم غرب منطقة مخمور مام منع جموع املرتدين من التقدم باتجاه مناطق 

سيطرة املجاهدين، ولله الحمد.
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النبأ – والية الجنوب

الرافيض  الحشد  من  وجريحا  قتيال   160 من  أكرث  سقط 

استشهادي  هجوم  يف  اآلخرة(،  جامدى   /15( الجمعة 

استهدف تجمعا لهم يف ناحية اإلسكندرية جنوب بغداد.

يرسها  عملية  ويف  أنه  الجنوب  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

الله  سيف  االستشهادي  األخ  متكن  وتعاىل-  –سبحانه  الله 

يف  الناسف  بحزامه  االنغامس  من  الله-  -تقبله  األنصاري 

تجمع لقادة وعنارص الحشد الرافيض يف منطقة الحصوة يف 

ناحية اإلسكندرية، وما إن وصل سيف الله إىل وسط التجمع 

حتى فجره وأحال املرتدين إىل أشالء، مام أسفر عن مقتل نحو 

65 مرتدا وإصابة أكرث من 100 آخرين كحصيلة أولية، وكان 

أبرزهم  املرشكني  الروافض  قيادات  من  عدد  القتىل  بني  من 

»مدير ناحية« اإلسكندرية املرتد أحمد شاكر الخفاجي.

26 عنرصا آخرون من الجيش والحشد الرافضيني وميليشياتهم 

متنوعة ومنفصلة  األسبوع يف عمليات  هذا  أيضا خالل  قتلوا 

لجنود الخالفة يف مناطق والية الجنوب.

وأكد مصدر ميداين أن 7 من الروافض املرتدين قتلوا األربعاء 

)13/ جامدى اآلخرة(، وأعطبت دبابة روسية الصنع، نتيجة 

الهجوم عليهم بصاروخ موجه يف منطقة الطالعة يف زوبع.

الثالثاء  قتلوا  قد  الرافيض  الجيش  من  عنارص   4 وكان  هذا 

ناسفة  عبوة  تفكيك  محاولتهم  إثر  اآلخرة(،  جامدى   /12(

 3 تصفية  أيضا  التي شهدت  اللطيفية،  العبيد يف  منطقة  يف 

جواسيس للجيش الرافيض بعد اقتحام أحد مواقعهم.

اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف  جبور  عرب  منطقة  ويف 

الرافضيني  والحشد  الجيش  من  عنارص  تقل  وآلية  همر  عربة 

بعبوتني ناسفتني، مام أسفر عن تدمريهام ومقتل 4 مرتدين 

كانوا بداخل اآللية، وعدد غري معلوم يف عربة الهمر.

كام فجرت عبوتان ناسفتان عىل عنرصين األول من صحوات 

مام  الرافيض،  الجيش  لصالح  يعمل  جاسوس  والثاين  الردة 

تسبب مبقتلهام عىل الفور.

وباألسلحة القناصة تم استهداف عنارص من الجيش الرافيض 

يف زوبع والرشيد وعرب جبور مام أدى إىل هالك 6 مرتدين 

وإصابة آخر.

عمليــة استشــهادية توقــع 165 قتيــًا وجريحــا 
رافضيــا فــي اإلســكندرية جنــوب بغداد

مصــرع المســؤول األمنــي لمرتدي 
البيشــمركة فــي خانقيــن وقيــادي رافضــي 

فــي المقدادية
النبأ – والية دياىل

لقي املسؤول األمني ملرتدي البيشمركة يف منطقة خانقني 

مرصعه السبت )16/ جامدى اآلخرة(، إثر هجوم من قبل 

جنود الدولة اإلسالمية شامل والية دياىل.

وأكدت وكالة أعامق أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل العميد 

املرتد جليل هواس املسؤول األمني يف مدينة خانقني مع 3 

من مرافقيه تم بعبوة ناسفة.

كمني  بنصب  األمنية  املفارز  إحدى  قامت  ذلك  جانب  إىل 

الحشد  قادة  ألحد  اآلخرة(،  جامدى   /12( الثالثاء  محكم 

الرافيض يف منطقة املقدادية.

الرافيض  القيادي  أن  دياىل  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

يف  عنارصه،  أحد  مع  مرصعه  لقي  فدعوس  خلف  نايف 

التابعة  اللهيب  الخفيفة يف منطقة  باألسلحة  كمني محكم 

للمقدادية.

عبوات   3 بتفجري  الخالفة  جنود  قام  األربعاء  يوم  ويف 

منطقة  يف  الرافيض  للجيش  همر  عربات   3 عىل  ناسفة 

تالل حمرين يف السعدية، مام أدى إىل إعطابها، دون أن 

يذكر املصدر الذي أورد الخرب حجم الخسائر البرشية التي 

مني بها املرتدون. 

العظيم كانت حارضة هذا  العسكرية يف منطقة  العمليات 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  جرى  حيث  أيضا،  األسبوع 

للجيش الرافيض مام تسبب بتدمريها ومقتل ضابط وثالثة 

من مرافقيه كانوا عىل متنها.

ويف عملية جديدة استهدفت أبراج نقل الطاقة الكهربائية 

القادمة من إيران نحو مناطق الرافضة يف بغداد، قام جنود 

الدولة اإلسالمية باستهداف 5 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية 

يف منطقة )إمام ويس( يف ناحية الندى، مام تسبب بتدمري 

تلك األبراج وقطع الخط الكهربايئ الناقل.

املصطنعة  الحدود  آخرا، تعرض مخفر عىل  وليس  وأخريا 

 /15( الجمعة  ناسفة  بعبوة  لهجوم  والعراق  إيران  بني 

ملرتدي  تابعة  آلية  تدمري  إىل  أدى  مام  اآلخرة(،  جامدى 

»حرس الحدود« الروافض.

هجــوم علــى حقــل عجيــل النفطــي وإســقاط طائــرة اســتطاع فوقه

النبأ – والية كركوك

السبت )16/ جامدى اآلخرة(،  الدولة اإلسالمية  هاجم جنود 

مواقع الجيش والحشد الرافضيني يف حقل عجيل النفطي، بعد 

مشاغلة ناجحة.

ففي الوقت الذي اشتبك فيه جنود الخالفة مع الروافض يف 

منطقتي الفتحة وحقل عالس باألسلحة الخفيفة واملتوسطة، 

تسلل عدد من املجاهدين إىل مواقع الجيش الرافيض يف حقل 

عجيل النفطي وقاموا بزرع عدد من العبوات الناسفة ومن ثم 

تفجريها عىل املرتدين.

أعقب ذلك وبالتزامن مع قصف باملدفعية الثقيلة هجوم مباغت 

مبختلف أنواع األسلحة عىل ثكنات وتجمعات الجيش والحشد 

الرافضيني يف حقل عجيل، مام أسفر -وفقا لوكالة أعامق- عن 

مقتل ما ال يقل عن 20 مرتدا وإحراق ثكنتني وتدمري 3 عربات 

همر وإعطاب أخرى.

متكنت املفارز الجوية التابعة للدولة اإلسالمية الخميس )14/ 

جامدى اآلخرة(، من إسقاط طائرة استطالع للجيش الرافيض 

قرب حقل عجيل النفطي.

تم  املسرية  الطائرة  أن  الفلوجة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأكد 

استهدافها باملضادات األرضية أثناء تحليقها فوق منطقة قرب 

الحقل النفطي مام أدى إىل سقوطها.

الجيش  مرتدي  باستهداف  قامت  جهتها  من  القنص  مفارز 

حقل  من  وبالقرب  والرياض  الفتحة  منطقتي  يف  الرافيض 

عجيل النفطي، مام أوقع 6 قتىل يف صفوفهم.

البيشمركة  ومرتدي  الرافيض  الجيش  مواقع  وتعرضت  هذا 

الهاون  بقنابر  لقصف  اآلخرة(،  جامدى   /12( الثالثاء 

والصواريخ واملدفعية الثقيلة يف عدد من مناطق والية كركوك، 

نفذته مفارز اإلسناد يف الوالية.

حيث تم قصف ثكنة للجيش الرافيض بالقرب من حقل عجيل 

النفطي بقنابر الهاون، وكانت أغلب اإلصابات دقيقة. يف حني 

سقطت 6 صواريخ محلية الصنع عىل ثكنة ملرتدي البيشمركة 

يف جبل املنصورية التابع ملنطقة الحويجة، التي طال القصف 

باملدفعية الثقيلة مواقع أخرى للمرتدين فيها.

هجــوم علــى اللــواء 24 غــرب بغداد
النبأ – والية بغداد

هاجم جنود الدولة اإلسالمية السبت )16/ جامدى اآلخرة(، 

أبو غريب غرب  الرافيض يف قضاء  الجيش  ثكنات  إحدى 

بغداد.

وأفاد املكتب اإلعالمي لوالية بغداد أن جنود الخالفة قاموا 

التابع   24 اللواء  ثكنة  يف  ناسفة  عبوة  وزرع  بالتسلل 

للجيش الرافيض يف منطقة الحصوة يف قضاء أبو غريب 

وتفجريها.

أعقب ذلك هجوم بالقنابل اليدوية عىل من تبقى من املرتدين 

يف الثكنة، مام أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم قبل أن 

يعود املجاهدون إىل مواقعهم السابقة ساملني، بفضل الله.

جنود الدولة اإلسالمية أثناء توجههم إىل موقع الغزوة للهجوم عىل ثكنات الرافضة يف حقل عجيل
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النبأ – واليتي دجلة والفرات

تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية االثنني )11/ 

جامدى اآلخرة(، لهجوم انغاميس نفذه عدد من 

جنود الدولة اإلسالمية يف منطقة مخمور يف 

والية دجلة.

وبعد  أنه  دجلة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

ورود معلومات أمنية دقيقة تفيد بوجود قاعدة 

يف  مؤخرا  أنشئت  رسية  أمريكية  عسكرية 

منطقة مخمور،  متكن جنود الخالفة –بفضل 

واستهدافها  القاعدة  موقع  اكتشاف  من  الله– 

جنود  من  أربعة  قام  ثم  غراد،   بصاروخي 

الخالفة )وهم أبو صفية الجبوري وأبو يوسف 

عبد  وأبو  األنصاري  تراب  وأبو  األنصاري 

من  قريب  مكان  إىل  بالتسلل  الجبوري(،  الله 

جنود  وبني  بينهم  اشتباكات  لتدور  القاعدة، 

اليدوية،  والقنابل  الخفيفة  باألسلحة  الصليب 

الخسائر  وطبيعة  حجم  إىل  الوكالة  ترش  ومل 

التي مني بها الصليبيون إثر هذا الهجوم.

وكان يوم السبت املايض )9/ جامدى اآلخرة(، 

قد شهد مقتل جندي أمرييك يف القاعدة ذاتها 

إثر قصف صاروخي ملقاتيل الدولة اإلسالمية.

قاعدة عسكرية ثانية تضم قوات أمريكية إىل 

جانب القوات الرافضية هوجمت من قبل جنود 

الدولة اإلسالمية يف والية الفرات.

السبت  الخالفة  جنود  من  خمسة  اقتحم  فقد 

األسد  عني  قاعدة  اآلخرة(،  جامدى   /16(

العسكرية التي تضم قوات أمريكية ورافضية 

بالقرب من مدينة حديثة.

ومتكن انغامسيان منهم من الوصول إىل مدرج 

القاعدة حيث دارت اشتباكات انتهت بتفجريهام 

إحراق  من  متكنا  أن  بعد  الناسفني  لحزاميهام 

ضابط  بينهم  املرتدين،  من  عدد  وقتل  طائرة 

برتبة رائد، بينام باغت ثالثة انغامسيني القوات 

املتمركزة يف القاعدة بعملية التفاف عىل إحدى 

النقاط، وخاضوا اشتباكات انتهت بتفجري أحدهم 

حزامه الناسف ومقتل اآلخَرين، تقبلهم الله.

وأفادت وكالة أعامق نقال عن مصادرها بوقوع 

القوات  صفوف  يف  كبرية  برشية  خسائر 

املتمركزة يف القاعدة، دون الحصول عىل عدد 

دقيق، يف حني مل يُعرف إن كان مثة قتىل من 

القوات األمريكية.

عمليــات انغماســية داخــل القواعــد األمريكيــة فــي مخمــور والبغــدادي

املجموعة االنغامسية التي أغارت عىل قاعدة عني األسد املشرتكة بني الجيش الصليبي األمرييك والجيش الرافيض

عمليــة أمنيــة شــرق القامشــلي ومواجهــات 
مســتمرة في أرياف الشــدادي

النبأ – والية الربكة

الثالثاء  اإلسالمية  للدولة  التابعة  األمنية  املفارز  استهدفت 

)12/ جامدى اآلخرة(، دورية أمنية تابعة لقوات »األسايش« 

املرتدة يف شامل والية الربكة.

وأفاد مصدر ميداين أن الهجوم الذي تم تنفيذه بعبوة ناسفة 

تابعة  اإلرهاب«  »مكافحة  لقوات  أمنية  دورية  استهدف 

ملرتدي »األسايش« يف بلدة القحطانية رشق القامشيل، أثناء 

احتفالهم بعيد »النوروز« الرشيك.

العملية أدت إىل مقتل 3 مرتدين وإصابة عدد آخر بجروح 

بعضها بليغة، إىل جانب تدمري آلية عسكرية بشكل كامل.

وإىل الريف الجنويب الرشقي ملدينة الشدادي وضمن املعارك 

صحوات  من  حالفهم  ومن   PKK الـ  مرتدي  مع  املستمرة 

 /13( األربعاء  اإلسالمية  الدولة  جنود  قام  فقد  الردة، 

جامدى اآلخرة(، بتفجري 4 عبوات ناسفة عىل مجموعة من 

املرتدين حاولت التسلل إىل نقاط املجاهدين، مام أوقع عددا 

منهم بني قتيل وجريح.

من  عدد  قام  اآلخرة(  جامدى   /18( االثنني  يوم  ويف 

قرية  يف   PKK الـ  مرتدي  نقاط  إىل  بالتسلل  املجاهدين 

أوقع 4 قتىل  ناسفة وتفجريها، مام  الجالل، وزرع عبوات 

يف صفوفهم.

ونبقى يف ريف الشدادي الجنويب الرشقي، فقد استهداف 

آلية جرافة ملرتدي الـ PKK بصاروخ موجه أثناء محاولتها 

ومقتل  إعطابها  إىل  أدى  مام  وسواتر،  تحصينات  إنشاء 

وإصابة من كان فيها.

مواقع  اإلسناد  مفارز  استهداف  ذاته  املحور  شهد  كام 

الصاروخية  والقذائف  الهاون  بقنابر  املرتدين،  وتجمعات 

وكانت اإلصابات دقيقة، مام أدى إىل مقتل وجرح عدد منهم 

وهروبهم من بعض املواقع التي استهدفت.

أعطب جنود  فقد  الشدادي،  ملدينة  الغريب  الجنوب  أما يف 

إثر  عناد،  قرية  من  بالقرب   PKK الـ  ملرتدي  آلية  الخالفة 

هجوم استهدفها بقنابر الهاون، ولله الحمد.

إثــر هجمات استشــهادية وكمائن فــي منازل مفخخة

مقتــل 54 مــن الـــ PKK غــرب مدينة ســنجار

النبأ – والية الجزيرة

شّن جنود الدولة اإلسالمية هجومني استشهاديني بسيارتني 

PKK غرب  الـ  مرتدي  مواقع وتجمعات  مفخختني رضبا 

مدينة سنجار.

وقال املكتب اإلعالمي لوالية الجزيرة إن الهجوم األول نفذه 

جامدى   /12( الثالثاء  األنصاري  قيس  أبو  االستشهادي 

اآلخرة(، حيث انطلق بسيارة مفخخة ومتكن –بفضل الله– 

املرتدين وتفجري سيارته وسطه يف  الوصول إىل رتل  من 

منطقة باب شلو غرب سنجار، مكبدا املرتدين خسائر كبرية، 

آلياتهم  بعض  وأحرقت  منهم،  العديد  وأصيب  قُتل  حيث 

ومركباتهم العسكرية.

نفذها  التي  الثانية  االستشهادية  العملية  استهدفت  بينام 

 PKK الـ  أبو أنس األنصاري، تجمعا ملرتدي  االستشهادي 

يف قرية أم الذيبان، حيث يرّس الله أليب أنس الوصول إىل 

أوقع 30 قتيال  املفخخة وسطه مام  هدفه وتفجري سيارته 

يف صفوف املرتدين.

بعد  املرتدين  مفخخة عىل  منازل  تفجري  أيضا  ذلك  أعقب 

دخولهم إليها، مام أدى إىل سقوط قتىل وجرحى منهم.

قاموا  الخالفة  جنود  فإن  للوالية  اإلعالمي  للمكتب  ووفقا 

مسبقا بتفخيخ 8 منازل يف قرية أم الذيبان، وبعد دخول 

مرتدي الـ PKK إليها فجروها عليهم، مام أسفر عن مقتل 

أكرث من 24 مرتدا منهم وإصابة عدد آخر.

ويف سنجار أيضا، وتحديدا يف معمل اإلسمنت تم تفجري 

عبوة ناسفة عىل آلية عسكرية ملرتدي البيشمركة، مام تسبب 

بتدمريها ومقتل جميع العنارص الذين كانوا يستقلونها.

جامدى   /13( األربعاء  اإلسناد  مفارز  قامت  جهتها  من 

اآلخرة(، بالهجوم عىل ثكنات مرتدي الـ PKK يف منطقة 

املدرجات غرب مدينة سنجار.

قنابر  من  رشقات  شكل  عىل  تنفيذها  تم  التي  الهجامت 

الهاون، أسفرت عن إحراق آلية للمرتدين، ولله الحمد.

جنود الخالفة يف جبل سنجار أثناء إحدى الغزوات مع مرتدي الـ PKK )من األرشيف(

أخبار وتقارير
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الطريــق بيــن حديثــة وبيجــي يســتنزف الرافضــة
والصحــراء تعطــي أفضليــة المنــاورة للمجاهديــن

النبأ – واليتا صالح الدين والفرات

سعى الجيش الرافيض وميليشياته يف األسابيع املاضية من خالل 

عملية عسكرية واسعة، للسيطرة عىل الطريق الواصل بني مدينتي 

حديثة وبيجي، فحشد قواته وآلياته وحاول التقدم بها تحت غطاء 

جوي من طريان التحالف الصليبي والرافيض.

ويعد هذا الطريق ذا أهمية اسرتاتيجية كبرية يف املعارك الدائرة 

بني املجاهدين ومرتدي الجيش والحشد الرافضيني.

وأفاد مصدر عسكري خاص لـ )النبأ( أن الجيش الرافيض يبذل 

لربط  وذلك  الطريق،  هذه  عىل  سيطرته  لبسط  جهده  قصارى 

مدينة حديثة يف والية الفرات مبناطق سيطرته يف والية صالح 

إمداد  بينهام من جهة، وقطع طرق  اإلمداد  الدين وتفعيل طرق 

جنود الخالفة إىل جزيريت تكريت وسامراء من جهة أخرى.

العسكرية  قواتهم  الروافض  أرسل  األهداف  هذه  ولتحقيق 

الصحراوي معلنني حملة عسكرية  الطريق  ذلك  ونرشوها عىل 

كبرية إلحكام السيطرة عليه.

بالفشل،  باءت  الرافضية  القوات  مساعي  أن  املصدر  وأضاف 

وأصبحت ثكناتهم وقطعاتهم العسكرية صيدا سهال للمجاهدين، 

لتتحول حملتهم العسكرية إىل عملية استنزاف كبرية لهم، حيث 

قام جيش الخالفة يف واليتي الفرات وصالح الدين بشّن هجامت 

الطريق بني حديثة  املرتدين عىل  الروافض  متزامنة عىل مواقع 

وتخللها  الجانبني  بني  معارك طاحنة  إثرها  دارت عىل  وبيجي، 

من  املئات  وجرح  مبقتل  تسببت  استشهادية،  عملية   14 تنفيذ 

الطريق،  لهم منترشة عىل  أكرث من 25 ثكنة  الروافض وتدمري 

وإحراق العديد من آلياتهم العسكرية املتنوعة.

ويف هذا األسبوع وتحديدا الجمعة )15/ جامدى اآلخرة(، شن 

والحشد  الجيش  ثكنات  استهدف  جديدا  هجوما  الخالفة  جنود 

الرافضيني عىل طريق )حديثة – بيجي(.

واملتوسطة،  الخفيفة  األسلحة  فيها  استخدمت  اشتباكات  وبعد 

متكن املجاهدون من قتل 10 مرتدين وتدمري 4 آليات عسكرية 

وإحراق 4 ثكنات.

تال ذلك استهداف ثكنات الروافض بنحو 250 قذيفة هاون من 

قبل مفارز اإلسناد، أحدثت فيهم نكاية كبرية.

والحشد  الجيش  مواقع  تعرضت  السبت  التايل  اليوم  ويف 

الرافضيني عىل هذا الطريق االسرتاتيجي لهجوم من قبل جنود 

الدولة اإلسالمية يف والية الفرات.

الهجوم الذي نفذه جنود الخالفة مبختلف أنواع األسلحة وأسفر 

في هجوم واسع
مقتــل 10 روافــض وتدمير 

3 آليــات و5 ثكنــات

النبأ – والية صالح الدين

 /16( السبت  اإلسالمية  الدولة  جنود  شن 

مواقع  واسعا عىل  اآلخرة(، هجوما  جامدى 

جزيرة  يف  الرافضيني  والحشد  الجيش 

تكريت.

وأفادت األنباء الواردة أن الهجوم الذي نفذه 

جنود الخالفة باألسلحة الخفيفة واملتوسطة 

والثقيلة، استهدف ثكنات الروافض بالقرب 

من بحرية الرثثار يف جزيرة تكريت، ودارت 

اشتباكات بني الجانبني عىل إثر ذلك.

من   10 عن  يزيد  ما  أن  األنباء  وأضافت 

الروافض املرتدين لقوا حتفهم يف املواجهات 

همر  عربات   3 تدمري  إىل  إضافة  املسلحة، 

ومدفع ثقيل وإحراق 5 ثكنات للمرتدين.

كام مّن الله عىل جنود الخالفة باغتنام كميات 

من األسلحة الخفيفة والذخائر املتنوعة، قبل 

أن يعودوا إىل مواقعهم ساملني، بفضل الله.

 كميــن محكــم يســتهدف موكــب قائــد عمليــات 
الباديــة والجزيرة

النبأ – والية الفرات

تعرض رتل عسكري يضم موكب قائد عمليات 

جامدى   /14( الخميس  والجزيرة  البادية 

اآلخرة(، لكمني محكم من جنود الدولة اإلسالمية 

يف منطقة الحقالنية.

جنود  أن  الفرات  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

الخالفة قاموا بالتسلل إىل سكة حديد الحقالنية 

الصحراوي  الطريق  يف  ناسفة  عبوات  وزرع 

الواصل بني قاعدة عني األسد ومدينة حديثة.

املجاهدون  قام  املوقع  إىل  الرتل  وصول  وبعد 

بتفجري العبوات، مام أسفر عن تدمري 3 عربات 

الخفيفة  باألسلحة  هجوم  ذلك  أعقب  همر، 

موكب  يضم  الذي  الرتل  باقي  عىل  واملتوسطة 

البادية والجزيرة، مام أوقع  املرتد قائد عمليات 

12 قتيال يف صفوف املرتدين وإصابة عدد آخر، 

فيام قدر الله نجاة قائد العمليات العسكرية وفر 

مع من بقي حيا.

يذكر أن منطقة الحقالنية شهدت يف األسابيع 

القليلة املاضية عددا من العمليات النوعية لجنود 

الدولة اإلسالمية، كان آخرها الهجوم االنغاميس 

فيها  البلدي«  »املجلس  مبنى  استهدف  الذي 

وأسفر عن مقتل 20 مرتدا بينهم قائد صحوة 

الحقالنية، وإصابة نحو 26 آخرين، إىل جانب 

تدمري 7 آليات مصفحات وجرافة.

وإىل الرشق من مدينة حديثة، صال جنود الدولة 

عىل  اآلخرة(،  جامدى   /16( السبت  اإلسالمية 

منطقة  يف  الرافضيني  والحشد  الجيش  مواقع 

البوحيّات.

الروافض  من   6 أن  إىل  ميداين  مصدر  وأشار 

 BMP املرشكني قتلوا وأحرقت عربة همر وعربة

الخالفة  جنود  بني  اشتباكات  بعد  مصفحة، 

الجانبان  فيها  استخدم  املرتدين  والروافض 

األسلحة الخفيفة واملتوسطة.

ويف املنطقة ذاتها ُدمرت ثكنة للجيش الرافيض 

بعد  املرتدين،  من  فيها  من  وأصيب  وقتل 

استهدافها من قبل جنود الخالفة االثنني )18/ 

الهاون،  قذائف  من  برشقات  اآلخرة(،  جامدى 

الرافيض  الجيش  عنارص  استهداف  تم  كام 

اثنني  مقتل  إىل  أدى  مام  القناصة،  باألسلحة 

منهم يف الحال.

حاول  فقد  حديثة،  مدينة  من  الغرب  إىل  أما 

صحراء  باتجاه  التقدم  الرافيض  الجيش 

زرعه  ألغام  حقل  يف  عنارصه  فوقع  الشامية، 

جنود الخالفة مسبقا، مام تسبب بتدمري عربتي 

مام  املرتدين،  من  فيهام  من  وجرح  وقتل  همر 

اضطرهم إىل الفرار والرتاجع.

عن تدمري ثكنتني ومقتل وإصابة من فيهام، أعقبه قصف عىل 

اإلصابات  وكانت  الثقيلة،  واملدفعية  بالصواريخ  املرتدين  مواقع 

دقيقة، ولله الحمد.

وأخريا، ختم املصدر العسكري لقاءه مع )النبأ( قائال: »نحن اليوم 

وبفضل الله نرضب عدونا متى نريد وأين ما نريد، نشاغله هنا 

أن  املرشكون  الروافض  وليعلم  هناك،  موجعة  برضبة  ونباغته 

املعركة يحمى وطيسها شيئا فشيئا والقادم أدهى وأمر، والعاقبة 

للمتقني، والحمد لله رب العاملني«.

أخبار وتقارير
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بينها اثنتان اغتنمها المجاهدون 

الجيش المصري المرتد يخسر 
10 آليات متنوعة في سيناء

النبأ – والية سيناء

املرصي  الجيش  آليات  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

منها   8 تدمري  عن  أسفر  مام  األسبوع  هذا  خالل  املرتد 

ومقتل وإصابة عدد من املرتدين.

ففي جنوب مدينة العريش هاجم جنود الخالفة آلية لجيش 

اآلخرة(،  جامدى   /12( الثالثاء   M60 طراز  من  الردة 

بعبوة ناسفة ما بني قريتي الحفن والقريعي، مام أدى إىل 

تدمريها ومقتل وجرح من كان عىل متنها من العنارص.

عبوة ثانية شن بواسطتها جنود الدولة اإلسالمية هجوما 

آخر عىل سيارة رباعية الدفع للجيش املرصي املرتد تسبب 

بتدمريها ومقتل وجرح عدد من العنارص وذلك يف قرية 

خريزة وسط والية سيناء.

وعىل الطريق الدويل )العريش - رفح( وتحديدا بالقرب 

من منطقة سادوت، فجر جنود الخالفة عبوة ناسفة عىل 

كاسحة ألغام لجيش الردة مام أدى إىل تدمريها.

ويف يوم السبت )16/ جامدى اآلخرة(، شن جنود الدولة 

اإلسالمية هجامت بعدة عبوات ناسفة عىل 4 آليات للجيش 

والرشطة املرصيني من بينها ناقلة جند.

متت  الهجامت  أن  سيناء  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

العريش  مدينتي  من  وبالقرب  داخل  مختلفة  مناطق  يف 

ومقتل  األربعة  اآلليات  تدمري  عن  مسفرة  زويد،  والشيخ 

وإصابة أكرث من 10 عنارص للقوات املرصية املرتدة.

أيضا  السبت  يوم  الخالفة  جنود  أحبط  آخر  سياق  ويف 

مواقع  نحو  والتقدم  الهجوم  املرصي  الجيش  محاولة 

املجاهدين جنوب الشيخ زويد.

منطقة  نحو  الردة  لجيش  عسكري  رتل  خرج  حيث 

الجورة، فقام جنود الخالفة باستهدافه باألسلحة الخفيفة 

تاركني  والفرار  الرتاجع  عىل  أجربهم  مام  واملتوسطة، 

اثنتني من آلياتهم غنيمة للمجاهدين.

آلية  تدمري  من  الخالفة  جنود  متكن  آخرا،  وليس  وأخريا 

مدينة  رشق  الطويل  قرية  قرب  املرصي  الجيش  ملرتدي 

العريش االثنني )18/ جامدى اآلخرة(، نتيجة استهدافها 

بعبوة ناسفة.

النبأ – والية عدن أبني – خاص

اإلسالمية  الدولة  واستشهاديي  انغامسيي  من  عدد  هاجم 

قوات  عمليات  إدارة  مقر  اآلخرة(،  جامدى   /15( الجمعة 

جنوب  الساحلية  عدن  مدينة  يف  املرتدة  العريب«  »التحالف 

اليمن، موقعني أكرث من 45 قتيال منهم.

وأفاد مصدر خاص لـ )النبأ( أن العملية بدأت بتسلل 5 من 

»التحالف  قوات  ملعسكر  الجنوبية  الجهة  إىل  االنغامسيني 

العريب« املرتدة التي تضم قوات سلولية وإمارتية وسودانية 

ومينية يف حي الشعب غرب عدن، فدارت مناوشات مع عدد 

االنغامسيون  بعدها  تقدم  منهم،   3 قتل خاللها  املرتدين  من 

املرتدين  مبشاغلة  وقاموا  املعسكر  من  قريبة  ملنطقة 

واستدراجهم  القيادة  ملقر  العلوية  الثكنات  يف  املتمركزين 

املبنى واالشتباك معهم وقتل قرابة 20  الغربية من  للمنطقة 

اآلخران  االثنان  ارتقى  فيام  انغامسيني،   3 لينسحب  مرتدا، 

شهداء -كام نحسبهم- فاتحني املجال بذلك لدخول اثنني من 

االستشهاديني بسيارتيهام املفخختني إىل الجهة الرشقية من 

املبنى.

وثكنة  نقطة  الوقاري  صهيب  االستشهادي  استهدف  حيث 

الطبي  بكر  أبو  االستشهادي  وهاجم  املرتدون،  فيها  يتمركز 

املبنى الرئييس والخيمة الرئيسية بجواره، مام أوقع عددا غري 

معلوم من القتىل والجرحى.

وذلك بالتزامن مع هجوم استشهادي بسيارة مفخخة يقودها 

قرب  تفتيش  نقطة  رضب  العدين،  أسامة  أبو  االستشهادي 

املنصورة وسط عدن ملنع إرسال تعزيزات إىل مكان العملية، 

مام أدى إىل مقتل نحو 25 مرتدا منهم.

العريب«  »التحالف  لقوات  العملية رضبة موجعة  هذه  وتعد 

املرتدة الداعمة للطاغوت عبد ربه منصور هادي، وخرقا كبريا 

منهم  سعيا  املدينة،  عىل  فرضوها  التي  األمنية  لإلجراءات 

لضبط األمن فيها كونها العاصمة املؤقتة ومقر إدارة العمليات 

واللقاءات، إلرساء قواعد حكومتهم العلامنية الطاغوتية.

قوات  ضد  الخالفة  لجنود  األوىل  العملية  هذه  تكن  ومل 

»التحالف العريب« يف مدينة عدن، فقد استُهدف مقر قيادة 

قوات التحالف )فندق القرص( ومقر قيادة القوات اإلماراتية 

استشهادية  عمليات   4 بـ  هـ،   1436 الحجة  ذي  شهر  يف 

أوقعت العرشات من القتىل والجرحى يف صفوفهم. 

 

صورة جوية توضح مواقع تنفيذ الهجامت التي استهدفت مرتدي قوات »التحالف العريب« يف مدينة عدن

النبأ – والية برقة

اآلخرة(،  جامدى   /16( السبت  اإلسالمية  الدولة  جنود  قام 

محور  يف  الردة  لصحوات  عسكرية  نقطة  عىل  بالهجوم 

الساحل يف مدينة درنة.

ومدفعا  دبابة  تضم  التي  العسكرية  النقطة  عىل  الهجوم 

إىل  أدى  مام   ،RBG وبقذائف  موجه  بصاروخ  كان  رشاشا 

إعطاب الدبابة وتدمري املدفع.

إثر  الردة  ويف املحور ذاته أحرقت نقطة عسكرية لصحوات 

الهجوم عليها باألسلحة الثقيلة واملتوسطة.

وزرع  التسلل  من  الخالفة  جنود  متكن  الحيلة  محور  ويف 

ثم  ومن  الردة  لصحوات  تابعة  سيارة  عىل  ناسفة  عبوة 

تفجريها، مام تسبب بإعطابها ومقتل 3 وإصابة اثنني آخرين 

ممن كانوا عىل متنها، ليعود بعد ذلك املجاهدون إىل مواقعهم 

ساملني، بفضل الله.

كام شهد محور الحيلة أيضا هجوما عىل موقع آخر لصحوات 

الردة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة وقنابر الهاون.

مفارز القنص ساهمت يف الهجامت التي استهدفت املرتدين 

الردة  الهجوم عىل عنارص صحوات  يف مدينة درنة، فجرى 

أوقع  مام  القناصة  باألسلحة  والحيلة  الساحل  محوري  يف 

مصابني بجروح بليغة يف صفوفهم.

أما يف مدينة بنغازي فقد قام جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء 

التي  النقاط  من  عدد  باستهداف  اآلخرة(،  جامدى   /12(

الهواري يف  منطقة  الطاغوت حفرت يف  فيها جنود  يتمركز 

مدينة بنغازي بقنابر الهاون وقذائف مدفع SPG-9، وكانت 

اإلصابات دقيقة.

 اغتيال أحد دعاة التنصير هجمــات تســتهدف مواقــع صحــوات الــردة في درنة
في بنغادش

النبأ – بنغالدش

التابعة  األمنية  املفارز  إحدى  قامت  جديدة  نوعية  عملية  يف 

الثالثاء )12/ جامدى اآلخرة(، بتصفية أحد  للدولة اإلسالمية 

التنصرييني شامل بنغالدش.

وأكدت وكالة أعامق أن املرتد حسني عيل رسكار الذي بدل دينه 

وصار داعيا للنرصانية، تم اغتياله نحرا عىل يد مفرزة أمنية يف 

مدينة كوريغرام.

يذكر أن املفارز األمنية يف بنغالدش نفذت العديد من الهجامت 

حكومية  قوات  من  ونحله  الكفر  ملل  مختلف  استهدفت  التي 

أحد  اغتيال  كان  وآخرها  وبهائية،  وقاديانية  ونصارى  مرتدة 

أكرب الدعاة إىل دين الرافضة، يعمل طبيبا يف »مركز الخميني 

الطبي«، طعنا بالسكني يف منطقة جهينايداه جنوب بنغالدش.

عمليــات انغماســية واستشــهادية تعصــف بقــوات 
»التحالــف العربــي« المرتــدة فــي عدن
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اإلسالمية  الدولة  جنود  سري  يف  يقلّب  ومن 

العجب  يرى  نحبه،  قىض  ممن  وقادتها 

املحن،  اشتداد  رغم  صربهم  من  العجاب 

ويقينهم رغم ازدحام الفنت، ومن ثباتهم عىل 

الطريق رغم كرثة املنتكسني، ومن مصابرتهم 

من  أصابهم  ما  رغم  املرشكني  جهاد  عىل 

األمري  األبطال  هؤالء  ومن  وتعب،  جراحات 

له  تنكرس  ومل  له طرف  يلن  مل  الذي  النبيل 

أجله،  قيُض  حتى  الله  أعداء  قتال  يف  قناة 

وقبض الله روحه، شهيدا يف سبيله نحسبه، 

الصليبيني  يديه  عىل  اللُه  أذاق  أن  بعد 

وشفى  العذاب،  ألوان  واملرتدين  والروافض 

الله بفعاله فيهم صدور قوم مؤمنني، وحتى 

أرض  يف  خفاقة  التوحيد  راية  به  الله  رفع 

إفريقية، وأقام الله به رصح الدولة اإلسالمية 

يف واليات ليبيا.

رفيق أيب حمزة املهاجر، وصنو مناف الراوي 

املحرَّرين  قائد  القحطاين،  عزام  الله  وعبد 

مذبحة  عىل  واملرشف  غريب،  أبو  سجن  من 

املفوض  واألمري  سبايكر،  يف  الروافض 

بإدارة الواليات الليبية، أبو املغرية القحطاين، 

تقبله الله.

الحقيقي-  اسمه  –وهو  زيد  عبد  وسام  بدأ 

شكل  حني  جهاده 

من  مجموعة  مع 

الفلوجة  مدينة  أبناء 

تقاتل  صغرية  مجموعة 

الصليبيني، ثم انضم مع 

رفاقه إىل الشيخ أيب مصعب الزرقاوي تقبله 

الله، وشارك يف الدفاع عن مدينته يف معركة 

الفلوجة األوىل التي كان فيها من املرابطني 

أكرث  عالقته  توطدت  حيث  ثغورها،  عىل 

بالشيخ أيب حمزة املهاجر -تقبله الله- الذي 

وجوده  أثناء  عليه  ضيفا  يحل  كان  ما  غالبا 

يف املدينة.

أبو  فكان  والجهاد  التوحيد  جامعة  أُعلنت 

من  الجهاد-  يف  له  كنية  أول  -وهي  ُهامم 

فيها،  املوثوقني  ومن  إليها،  املنضمني  أوائل 

الصليبيني واملرتدين.

وظهور  اإلسالمية  العراق  دولة  إعالن  بعد 

يف  للعمل  الله-  -رحمه  انتقل  الصحوات، 

عليه،  أمريا  أصبح  الذي  غريب«  »أبو  قاطع 

)أبو  الجديدة  بكنيته  هناك  يعمل  وبقي 

غازي(، حتى اعتقل عىل أحد الحواجز األمنية 

داخل بغداد )يف رجب من عام 1429 هـ( 

الخامسة«  »الشعبة  سجن  يف  شهورا  فبقي 

إرساله  ليتم  املرتّدين،  الستخبارات  التابع 

بعد ذلك إىل الفلوجة حيث كان مطلوبا فيها 

بعدة دعاوى، فنجاه الله من القتل عىل أيدي 

والصحوات  الرشطة 

يقومون  كانوا  الذين 

من  جندي  أي  بإعدام 

اإلسالمية  الدولة  جنود 

حيث  بأيديهم،  يقع 

من  بتحويله  قاموا 

إىل  الرشطة  مديرية 

سجن لهم يف الخالدية يقومون فيه بتصفية 

سخر  لكن  رقيب،  أو  حسيب  دون  اإلخوة 

الله له أحد املرتدين ممن ُسجنوا معه سابقا 

سجن  إىل  ويعيده  أيديهم،  بني  من  ليخرجه 

رساحه  أطلق  حيث  الفلوجة،  رشطة  مديرية 

لعجزهم عن إدانته بيشء.

بعد خروجه من السجن بفرتة قصرية التقى 

ووايل  الراوي  مناف  بواليها  بغداد  يف 

الله-  -تقبلهام  الجواري  عباس  الفلوجة 

الجهاد،  ساحات  إىل  للعودة  معه  لينسق 

»أبو  يف  وخاصة  الفلوجة،  والية  يف  فعمل 

واليا  ثم  للوايل،  نائبا  أن يصبح  غريب« قبل 

حتى  مسؤوليته  يف  ويستمر  الفلوجة،  عىل 

األمنية  الرضبات  أكرب  من  واحدة  اعتقل يف 

حيث  آنذاك،  املجاهدون  لها  تعرض  التي 

يف  أصحابه  من  ثلّة  مع  األمريكيون  اعتقله 

هـ(،   1431 عام  من  شعبان  )يف  الوالية 

واحد  يف  أودعوه  الذين  للروافض  وسلموه 

من أبشع معتقالتهم التابعة ملا يعرف بجهاز 

»جرائم  بسجن  واملعروف  اإلرهاب،  مكافحة 

الروافض  وكشف  أمره،  انفضح  حيث   ،»52

يعني  ما  اإلسالمية،  الدولة  يف  عمله  طبيعة 

بالنسبة له الحكم باإلعدام.

بعد انتهاء التحقيق معه تم تسفريه إىل سجن 

أحد  يف  لإلخوة  أمريا  فأصبح  »التاجي«، 

الخارج  يف  إخوانه  ينصحه  أن  قبل  أقسامه 

حيث  غريب،  أبو  سجن  إىل  االنتقال  بتأمني 

كانوا يخططون حينها لعملية تحرير األرسى 

منه، ونجح مع ثالثة من إخوانه يف تحقيق 

أغروا  أن  بعد  ذلك، 

الرافضة املسؤولني عن 

السجن ببعض املبالغ.

سجن  إىل  وصوله  عند 

كانت  غريب«  »أبو 

من  الهروب  خطة 

عىل  تقوم  السجن 

السجن،  غرف  إحدى  يف  اإلخوة  حفره  نفق 

فاتخذ كنية جديدة هي )أبو زيد( وتم تعيينه 

يف  وعضوا  السجن  أقسام  أحد  عىل  أمريا 

التي كانت تقوم  لجنة تنظيم عملية الهروب 

السجن  التنسيق بني اإلخوة يف داخل  بدور 

الهروب  الله أن فشلت خطة  وخارجه، وقدر 

املحفور،  للنفق  الرافضة  باكتشاف  األصلية 

وإخالئهم للغرفة التي حفر فيها وإغالقها.

مل ييأس الشيخ وإخوانه من األمر، بل مضوا 

تم  وقد  سيام  أقوى،  بعزم  غايتهم  لتحقيق 

»أبو  سجن  يف  اإلخوة  لكل  أمريا  اختياره 

)أبو  غريب«، واتخذ لنفسه كنية جديدة هي 

حامد(، حيث كان ينسق مع الشيخ أيب عبد 

األمر  إلنجاح  الله-  -تقبله  البيالوي  الرحمن 

من  واملئات  الله  وأخرجه  الله،  أمته  حتى 

إخوانه من غياهب السجون، ليعود جنديا من 

األنبار،  صحراء  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود 

قبل أن ينقله الشيخ البيالوي إىل والية صالح 

العرب  جزيرة  إىل  عنها  موفدا  أُرسل  حتى 

أخويه  مع  العمرة  غطاء  تحت  دخلها  التي 

-تقبلهام  إبراهيم(  و)الحاج  عفان(  )الحاج 

الله- للقاء بعض اإلخوة هناك وإنجاز بعض 

وأثناء  الجامعة،  لصالح  بها  املكلف  املهام 

الثانية،  الفلوجة  هناك وقعت معركة  غيابهم 

التي انحاز املجاهدون بعدها من املدينة.

اإلخوة  مع  بدأ  العراق  إىل  عودته  ومبجرد 

فدخلها  املدينة،  داخل  للعمل  بالتخطيط 

لتنشيط  املجاهدين  من  مجموعة  عىل  أمريا 

الذين متكنوا  األمريكيني،  األمني ضد  العمل 

بعد فرتة من وصوله  القبض عليه  إلقاء  من 

الصيت،  يّسء  غريب  أبو  سجن  وأودعوه 

الـ  قسم  يف  إيداعه  تم  تعذيبه  يف  وزيادة 

»كوغر 5« وهو أشد أقسام السجن، ويتكون 

الشيخ  فيها  قىض  انفرادية  محاجر  من 

»املخيّم 10« من  نقل إىل  ثم  شهورا عديدة، 

سجن »بوكا« الشهري، ليمن الله عليه بالفرج 

بعد سنة تقريبا من تاريخ اعتقاله.

بعد خروجه من السجن )يف جامدى األوىل 

من عام 1427 هـ( بيوم واحد اتصل باإلخوة 

أمراء العمل العسكري يف الفلوجة ومحيطها 

ليبلغهم خروجه وعزمه عىل استئناف العمل 

بأرسع  الصليبيني  ضد 

العمل  إىل  فعاد  وقت، 

األمني داخل املدينة، ثم 

األمني  املسؤول  عينه 

عزام  الله  عبد  لألنبار 

العمل  عن  مسؤوال  الله-  -تقبله  القحطاين 

حينها  الفلوجة  وكانت  املدينة،  يف  األمني 

-تقبله  الجزراوي  حكيم  أبو  يديره  قاطعا 

الله-  -تقبله  الشامي  إمرة جراح  تحت  الله- 

-وهي  حّقي  أيب  قيام  وأثناء  األنبار،  أمري 

من  مجموعة  مع  املرحلة-  تلك  يف  كنيته 

مدينة  يف  املرتدين  أحد  باغتيال  جنوده 

مل  كتفه،  يف  برصاصات  أصيب  الفلوجة 

عاد  قصرية،  فرتة  سوى  الجهاد  عن  تقعده 

بعدها ليكمل عمله يف التنكيل بأعداء الله من 

بعد خروجه من ســجنه 
األول بيــوم واحد اتصل 
باإلخــوة طالبا العودة 

للعمل

من أوائــل المنضمين إلى 
جماعــة التوحيد والجهاد

النبيل األمير 

لــه اللــه أبــو المغيــرة القحطانــي – تقبَّ

ثبــات حتــى الممات
اإلسالمية  الدولة  إليها  التي وصلت  الحال  إلى  ينظر  الجاهل وهو  إن 
أن هذا  للكافرين، يظن  للدين، وإرغام  اليوم من عز وتمكين وإقامة 
كله وليد اليوم والليلة، ويحسب أنها وصلت إلى هذه الحال بسهولة 
الفتن  حيث  الماضي،  تاريخها  من  عينيه  عن  خفي  لما  وذلك  ويسر، 
لعباده  اهلل  فمكن  يسرا،  عسر  بعد  اهلل  جعل  أن  إلى  والتمحيص، 
أئمة  وجعلهم  وديارهم،  الكافرين  أرض  وأورثهم  المستضعفين 
يهدون بأمر اهلل لّما صبروا وأيقنوا بصدق وعد اهلل لهم بالنصر على 

المشركين.
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الدين أمريا عليها، بكنيته الجديدة )أبو نبيل(.

العمليات  الدين مع  ترافق دخوله إىل صالح 

التي  العراق،  يف  اإلسالمية  للدولة  الكربى 

تكللت بفتح نينوى وما بعده من الفتوحات، 

يف  الدين  صالح  غزوات  كل  نبيل  أبو  فقاد 

وقد  غزوة سامراء،  رأسها  الوقت وعىل  ذلك 

الذي  النبوة(  منهاج  )عىل  إصدار  يف  ظهر 

وكان  خطيبا  وثقها 

انطالق  قبل  اإلخوة  يف 

عىل  أرشف  ثم  الغزوة، 

من  الرافضة  مذبحة 

سبايكر،  قاعدة  جنود 

يديه  عىل  الله  وقتل 

األلوف من الرافضة.

الخالفة،  إعالن  بعد 

حدب  كل  من  املؤمنني  ألمري  البيعات  جاءت 

ليبيا،  مجاهدي  بيعة  رأسها  وعىل  وصوب، 

فأرسل أمري املؤمنني الشيخ أبو بكر البغدادي 

ليكون  نبيل  أبا  املجرب  سيفه  الله-  -حفظه 

لرصح  األول  اللبنات  فوضع  عليهم،  أمريا 

الدولة اإلسالمية هناك.

أعداء  يجالد  القحطاين  املغرية  أبو  وبقي 

عىل  الله  فتح  حتى  هناك  املرتدين  من  الله 

يديه مدينة رست وما حولها، وذلك بعد غدر 

من  هو  ونجاته  درنة،  يف  بهم  الصحوات 

الكثري من  فيها  قتل  بأيديهم  اغتيال  محاولة 

إخوانه وجنوده، فتم له وإلخوانه التمكني يف 

الحدود،  وأقاموا  الرشيعة،  فحكموا  األرض، 

وقاتلوا الكفار واملرتدين.

بأيدي  قتال  أخينا  رحلة  نهاية  وكانت 

األمريكيني الصليبيني الذين استهدفوه بغارة 

جوية يف مدينة »درنة«، بعد سنوات طويلة 

من الجهاد، فتقبله الله يف الصالحني.

صفات  أبرز  الطريق  عىل  الثبات  كان  لقد 

الله،  رحمه  القحطاين  املغرية  أيب  الشيخ 

جاوزت  التي  الجهادية  مسريته  يتتبع  فمن 

الجبل  كان  أنه  كيف  بجالء  يرى  عاما،   13

األشم الذي ال تزلزله املحن، وال توهن عزميته 

منه،  الله  ونجاه  بسجن  ابتيل  فكلام  الفنت، 

من  خروجه  فور  الله  أعداء  مجالدة  إىل  عاد 

صرب  جراحات  أصابته  وكلام  أيديهم،  بني 

عليها واستمر يف جهاده، ويف الوقت نفسه 

استاملته  يف  املرتدين  محاوالت  تنجح  مل 

اعتقاله  ففي  باملغريات،  عزميته  تثبيط  أو 

باإلعدام عىل  أنه سيحكم  األخري كان يعرف 

وكان  عليه،  الروافض  أثبتها  التي  القضايا 

بإخراجه  إغراءه  يحاولون  املخابرات  ضباط 

وقد  وزخرفها،  الدنيا  من  بُفتات  السجن  من 

من  ونجاته  رساحه،  إطالق  عىل  ساوموه 

اعتقال  يف  مساعدتهم  لقاء  اإلعدام  عقوبة 

الشيخ أيب إبراهيم الزيدي، تقبله الله، فكان 

يوسف  بجواب  شبيها  طلبهم  عىل  جوابه 

بالسجن  يفتنه  أن  أراد  ملن  السالم-  -عليه 

ِمامَّ  إِيَلَّ  أََحبُّ  ْجُن  السِّ )رَبِّ  دينه  عن  ليصده 

تقبله الله، فيلقي بنفسه يف املخاطر ليضمن 

دخل  أنه  إخوانه  أحد  له  ويشهد  سالمتهم، 

يف  الصليبيون  قصفها  مضافة  إىل  بنفسه 

جزيرة الرثثار، حيث قُتل اإلخوة املوجودون 

فيها وبقي منهم جريح، ثم استمرت الطائرات 

املسرية تحوم حول املكان لتلتقط من يحاول 

أول  فُقصفت  املدمر،  املنزل  من  االقرتاب 

وقتل  الجريح  األخ  إلخراج  تقدمت  مجموعة 

ُهامم وحده ويخرج  أبو  ليتبعهم  املسعفون، 

األخ الجريح، رغم الخطر 

واشتداد الخوف.

أعداء  عىل  شدته  عن  أما 

فعله  ما  قصة  فام  الله، 

مقتلة يف  من  بالروافض 

سبايكر بخافية عىل أحد، حيث أعدم اآلالف 

تأخذه  أن  دون  واحدة  دفعة  املرشكني  من 

الليبية  الواليات  ويف  شفقة،  وال  رأفة  بهم 

كان بعض اإلخوة يقتلون املرتدين خفية قبل 

وصوله إليهم وال يتبنون ذلك، فقال لهم »إذا 

وقولوا:  فاقتلوهم،  الكفار  يخافكم  أن  أردتم 

وامتألت  ذلك،  اإلخوة  ففعل  قتلنا«،  نحن 

مكاتب االستتابة باملرتدين التائبني.

وبالرغم من شدته يف املواطن التي تتطلبها، 

الله-  -رحمه  كان 

السيف  يضع  حكيام 

والحلم  موضعه، 

إليه  يجذب  موضعه، 

إذا  والقلوب  األسامع 

تكلم، ففي أحد املواقف 

غزوة  قبل  له  املشهودة 

معهم  وتكلم  العشائر  شيوخ  جمع  سامراء 

توبة  يف  سببا  ذلك  فكان  رسَّهم،  بكالم 

وتسليمهم  الصحوات،  عنارص  من  العرشات 

وذلك  اإلسالمية،  الدولة  إىل  سالحهم 

بعد شهور من التنكيل بهم قتال 

وأرسا.

حصلت  غدرة  وبعد 

يف  الخالفة  لجنود 

والية  يف  هراوة  مدينة 

الشيخ  أرسل  برقة 

الوسطاء  أحد  مع 

غدر  من  إىل 

يَْدُعونَِني إِلَيِْه(، فكان أن نجاه الله من اإلعدام 

والسجن بعد بضع سنني.

أن  وجد  الليبيية  الواليات  إىل  وصل  وعندما 

كثريا من الناس هناك أثر فيهم املنهج الفاسد 

فبدأ  املرتدين،  معاملة  يف  القاعدة  لتنظيم 

واستئصالهم  املرتدين  قتال  عىل  يحرضهم 

وهو يقول لهم: »لن نسمح بأن يعيش مرتد 

عليه  فرد  آمنا«،  معنا 

»إن  املجاهدين:  أحد 

من  سنخرج  قاتلناهم 

رحمه  فقال  املدينة«، 

املدن  »سقوط  الله: 

والرباء،  الوالء  بقاء  مع 

الوالء  سقوط  من  خري 

والرباء مع بقاء املدن«.

واإلقدام،  للشجاعة  مثاال  الله-  -رحمه  كان 

األول  الصف  يف  الله،  أعداء  عىل  والشدة 

واالقتحامات،  املعارك  كل  يف  إخوانه  مع 

بيده  ويعتقل  االغتيال،  عمليات  معهم  ينفذ 

عدة  ذلك  بسبب  وأصيب  الصحوات،  مرتدي 

املرتدين  أحد  اغتيال  أثناء  إحداها  مرات، 

الفلوجة حيث أصيب بعدة رصاصات  وسط 

املرتدين  محاولة  أثناء  واألخرى  كتفه،  يف 

تعرف  بعدما  اعتقاله 

فعاجله  أحدهم،  عليه 

من مسدسه  برصاصات 

قتلته عىل الفور، ومكنه 

الله من اإلفالت من األرس 

للمنطقة  تطويقهم  رغم 

ومتشيطهم لكامل الحي 

الذي اختبأ فيه.

بإخوانه،  رفيقا  كان  نفسه  الوقت  ويف 

يوقع  ما  غالبا  كان  أنه  حتى  لهم،  متواضعا 

»أخوكم  بعبارة  معهم  مراسالته 

أكسبه محبة كل  الصغري«، ما 

األمراء  من  معه  عمل  من 

وكان  والجنود، 

الحرص  شديد 

 ، عليهم

باإلخوة ليسلموا سالحهم وإال سيجعل منهم 

ولرشوطه  لطلبه،  فأذعنوا  بعدهم،  ملن  عربة 

عليهم، ومنها أن يضمنوا ما أُتلف من السالح 

الدفعة  وأرسلوا  تابوا  أن  وبعد  والذخرية، 

اتصل  عليه،  املتفق  املال  مبلغ  من  األوىل 

أهل هراوة  له: »أخرب  بالوسيط وقال  الشيخ 

أننا قد عفونا عنهم، وبإذن الله يعوضنا الله 

خريا«، وبعد يومني فتح الله عىل اإلخوة يف 

من  كبرية  كميات  املرتدين  من  فغنموا  رست 

السالح والذخرية.

وحرصه  عبادته  أما 

الدين  تعلم  عىل 

َمن  فريوي  وتعليمه، 

سجنه  يف  صاَحبَه 

العلم  دروس  عىل  مواظبا  صواما،  كان  أنه 

أحد  وأجازه  السجن،  يف  تعطى  كانت  التي 

قادة الدولة اإلسالمية يف سجن »أبو غريب« 

جانب  وإىل  قراءًة،  وورش  حفص  بروايتي 

يعطيه  السرية  له درس يف  كان  للعلم  طلبه 

هذا  عىل  اإلقبال  وكان  األرسى،  إلخوانه 

العلم  حلقات  كل  عىل  اإلقبال  يفوق  الدرس 

يف سجن أبو غريب عىل اإلطالق.

من  كثريا  سجنه  يف  صاحبه  َمن  ويروي 

سجنه  يف  الشيخ  أطلقها  أميان  عن  املواقف 

به  دعا  ودعاء  خروجه،  عند  له  الله  فأبرها 

فاستجاب له الله وتحقق ما دعا اللَه به.

سيجعل  أنه  مرة  دعائه  يف  قال  أنه  منها 

إن  بأيديهم  قبورهم  يحفرون  الصحوات 

يف  ذلك  له  فتحقق  بالخروج،  عليه  الله  من 

الفرقان  إصدار  وثقها  التي  املشهورة  القصة 

)صليل الصوارم 4(، وهي قصة القيادي يف 

الصحوات الذي قال العبارة التي صارت محل 

ومغاربها  األرض  مشارق  يف  الناس  تندر 

اعتقله  وذلك حني  يابا«  داعش  إنكم  »أخاف 

وهو  رأسه  عىل  وقف  ثم  نبيل  أبو  الشيخ 

يحفر قربه بيديه، ويدعو عىل سيده املاليك.

ومنها أنه حني سمع بقصة إلقاء جثة الشيخ 

أسامة بن الدن –رحمه الله- يف البحر أقسم 

بالله أن ميزج دماء الكفار مباء البحر، فأبر الله 

قسمه، وخرج من سجنه، ثم انتقل من أرض ال 

بحر فيها لينحر النصارى املرشكني عىل ساحل 

طرابلس فتمتزج دماؤهم مباء بحره.

ومنها أن أحد اإلخوة طلب منه رافضيا مرشكا 

يك يذبحه، فرد عليه الشيخ: أبرش بإذن الله 

لك رؤوس ألف رافيض، وبعد يومني من الله 

عليه بأرس األلوف من الروافض يف سبايكر 

تعاىل،  الله  إىل  بدمائهم  ويتقرب  لينحرهم 

ويفي بوعده ألخيه.

من  لجندي  العطرة  السرية  من  نتف  فهذه 

الدولة  فرسان  من  وفارس  الخالفة،  جنود 

بالدماء  فصولها  كتبت  التي  اإلسالمية، 

والعطاء،  البذل  من  بكثري  ورويت  واألشالء، 

نحسبه  الشهداء،  درجة  صاحبها  نال  حتى 

كذلك وال نزيك عىل الله أحدا.

فتح اهلل علــى يديه مدينة 
ســرت وما حولها بعد غدر 
الصحــوات في درنة ونجاته 

من محاولــة اغتيال على 
أيديهم

نال في ســجنه األخير إجازة 
فــي روايتي حفص وورش

أقســم في السجن أن 
يجعــل الصحوات يحفرون 

قبورهــم بأيديهم فأبر 
اهلل قســمه بعد خروجه
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إحبــاط هجــوم رافضــي بدعــم أمريكــي وإســقاط طائــرة اســتطاع فــي الفلوجة

النبأ – والية الفلوجة

أحبط جنود الدولة اإلسالمية الخميس )14/ 

للجيش  تقدم  محاولة  اآلخرة(،  جامدى 

مواقع  نحو  أمرييك  جوي  بدعم  الرافيض 

املجاهدين شامل الفلوجة.

قامت  أن  وبعد  أنه  ميداين  مصدر  وأفاد 

مواقع  بقصف  الصليبي  التحالف  طائرات 

الفني، شّن  املعهد  الخالفة يف منطقة  جنود 

لهم  فتصدى  املنطقة،  عىل  هجوما  املرتدون 

األسلحة  مبختلف  اإلسالمية  الدولة  جنود 

ودارت اشتباكات بني الطرفني، انتهت بفرار 

تدمري  بعد  تقدم  أي  تحقيق  دون  املرتدين 

باملدافع  استهدافها  نتيجة  همر  عربات   3

الرشاشة.

للدولة  التابعة  الجوية  املفارز  متكنت  كام 

اإلسالمية الثالثاء )12/ جامدى اآلخرة(، من 

الرافيض  للجيش  استطالع  طائرة  إسقاط 

شامل مدينة الفلوجة.

أن  الفلوجة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأكد 

باملضادات  استهدافها  تم  املسرية  الطائرة 

األرضية أثناء تحليقها فوق منطقة البوشجل 

إسقاطها، ويف  إىل  أدى  مام  الفلوجة  شامل 

املنطقة ذاتها هاجمت مفارز القنص عنارص 

الجيش الرافيض مام أدى إىل مقتل 3 عنارص 

منهم عىل الفور.

وبالقرب من عامرية الفلوجة لقي 6 عنارص 

الردة  وصحوات  الرافيض  الجيش  من 

اآلخرة(،  جامدى   /18( االثنني  مرصعهم 

نتيجة استهدافهم من قبل جنود الخالفة.

املجاهدين  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

هاجموا تجمعات املرتدين عىل تلة البودعيج 

 3 مبقتل  تسبب  مام  الرشاشة،  باألسلحة 

مرتدين من الروافض و3 آخرين من صحوات 

الردة.

وتجمعات  ثكنات  استهدفت  آخر  جانب  من 

الجيش والحشد الرافضيني بالقرب من املعهد 

معسكر  بوابة  ويف  الفلوجة  شامل  الفني 

وكانت  الهاون،  بقنابر  الفلوجة  رشق  طارق 

أغلب اإلصابات دقيقة، ولله الحمد.

سيطروا  قد  كانوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

الذي  الجص،  معمل  عىل  املنرصم  األسبوع 

يتخذه الجيش الرافيض قاعدة ومنطلقا لشن 

رشقي  شامل  الكرمة  منطقة  نحو  هجامته 

الفلوجة.

إثر انفجــار منزل مفخخ

مصــرع قائــد الحشــد الرافضــي فــي مدينــة هيت
النبأ – والية األنبار

هيت  مدينة  يف  الرافيض  الحشد  قائد  لقي 

االثنني )18/ جامدى اآلخرة(، حتفه يف انفجار 

منزل مفخخ عليه يف مدينة كبيسة غرب األنبار.

املرتد  أن  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  وأوضح 

يوسف ربيع النمراوي قتل مع عدد من مرافقيه 

اإلسالمية  الدولة  جنود  قام  منزل  انفجار  إثر 

بتفخيخه مسبقا يف مدينة كبيسة.

منصب  يشغل  كان  املرتد  أن  املصدر  وأضاف 

يف  واألمن  الداخلية  الشؤون  مكتب  ضابط 

مدينة هيت.

نّفذت مجموعة من جنود الدولة اإلسالمية عملية 

اآلخرة(، يف  )12/ جامدى  الثالثاء  انغامسية 

وميليشياته  الرافيض  الجيش  ثكنات  من  عدد 

شامل مدينة الرمادي.

الهجوم االنغاميس استهدف 3 ثكنات للروافض 

املدينة،  املرشكني يف منطقة الجراييش شامل 

واندلعت اشتباكات عنيفة إثر ذلك بني اإلخوة 

املهاجمني واملرتدين يف تلك الثكنات.

التي  املواجهات  أن  ميدانية  مصادر  وأكدت 

واملتوسطة  الخفيفة  األسلحة  فيها  استخدمت 

الجيش  مرتدي  من  عدد  مقتل  عن  أسفرت 

خفيفة  أسلحة  املجاهدين  واغتنام  الرافيض، 

وكميات متنوعة من الذخائر قبل أن يعودوا إىل 

بعد هجوم استشــهادي 
النصيرية على 

جنــود الخافــة يحققــون مزيدًا 
مــن التقــدم فــي مدينــة الخير

النبأ – والية الخري

حقق جنود الدولة اإلسالمية تقدما جديدا يف 

مدينة الخري األربعاء )13/ جامدى اآلخرة(، 

النصريي  الجيش  مواقع  عىل  هجوم  إثر 

وثكناته.

وحسب املكتب اإلعالمي لوالية الخري فقد بدأ 

استشهادية  بعملية  اإلسالمية  الدولة  جنود 

محالت  منطقة  يف  املرتدين  مواقع  رضبت 

الصناعة يف الجهة الجنوبية الرشقية ملدينة 

الخري.

فارس  أبو  األخ  نفذه  االستشهادي  الهجوم 

تجمع  وسط   BMP بعربة  األنصاري 

للمرتدين، أعقبه هجوم واسع مبختلف أنواع 

الجيش  الخالفة عىل مواقع  األسلحة لجنود 

عىل  السيطرة  إىل  أفىض  مام  النصريي، 

مواقعهم يف املنطقة، بعد قتل وإصابة نحو 

30 مرتدا منهم ومن امليليشيات التابعة لهم.

يذكر أن جنود الدولة اإلسالمية قاموا خالل 

فيها  قَتل  مباركة  بصولة  الفائت  األسبوع 

من  عددا  وأصابوا  اإلسالمية  الدولة  جنود 

محاور  شمل  هجوم  يف  النصريية  مرتدي 

)مطار الخري العسكري، وفندق فرات الشام، 

ونقاطا  الحويقة(  وحي  الرشدية،  وحي 

أخرى.

املرتد الهالك يوسف ربيع النمراوي

مواقعهم السابقة ساملني.

عمليات  سلسلة  ضمن  العملية  هذه  وتأيت 

الخالفة  جنود  بها  يقوم  متواصلة  انغامسية 

ضد الرافضة وميليشياتهم يف مدينة الرمادي 

ومحيطها، مام أدى إىل تكبيدهم خسائر كبرية 

يف األرواح واملعدات.

وباالنتقال إىل داخل مدينة الرمادي، فقد قُتل 

الرافيض  الجيش  عنارص  من  عدد  وأصيب 

يف قصف باملدفعية الثقيلة طال ثكناتهم يف 

املكتب  أورد  حسبام  وذلك  البوعلوان،  منطقة 

اإلعالمي لوالية األنبار.

إصــدار مرئــي لواليــة األنبــار يوثــق 
ــان  ــد فرس ــيرة أح ــع س ــلوب رائ بأس
الدولــة اإلســامية مــن أبنــاء األنبــار 
أبــو  وهــو  العســكريين،  وأمرائهــا 
اهلل. تقبلــه  األنصــاري  الفــاروق 
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رغم القصــف األمريكي والتركي

صحــوات الــردة تعجــز عــن تحقيــق أي مكاســب فــي ريــف حلب الشــمالي   
النبأ – والية حلب

شهد هذا األسبوع معارك كر وفر بني جنود الدولة اإلسالمية من 

جهة وفصائل صحوات الردة املدعومة جوا من التحالف الصليبي 

ومن املدفعية الرتكية من جهة أخرى، ولعل قرية الطوقيل كانت 

املحور الرئيس لتلك املعارك، ورغم تحقيق تلك الفصائل تقدما 

نسبيا يف بعض األوقات إال أنها رسعان ما تخرسه يف هجامت 

معاكسة للمجاهدين.

وبرسد رسيع ملجمل ما جرى من تبادل للسيطرة عىل قرى ريف 

الثالثاء  الدولة اإلسالمية أحبطوا  حلب الشاميل نجد أن جنود 

)12/ جامدى اآلخرة(، هجومني لفصائل صحوات الردة عىل 

مواقع جنود الخالفة يف ريف حلب الشاميل بدعم جوي من 

الطائرات األمريكية.

األرايض  من  اتخذت  الردة  صحوات  أن  أعامق  وكالة  وأكدت 

الرتكية قاعدة لبدء هجومها، حيث اتجهت من هناك إىل قرية 

الحدود  قرب  الخالفة  جنود  سيطرة  تحت  الواقعة  العزاتية 

مواجهات  فاندلعت  بطال،  تل  قرية  إىل  ومنها  املصطنعة 

الرتاجع  عىل  املهاجمة  القوة  إثرها  عىل  أُجربت  الجانبني  بني 

واالنسحاب رغم اإلسناد الجوي املقدم لها من طريان التحالف 

الصليبي.

وبأسلوب مامثل ويف اليوم التايل حاولت صحوات الردة مجددا 

فشنت  الخالفة،  عليها جنود  يسيطر  التي  القرى  نحو  التقدم 

تلك الفصائل هجوما عىل قرى تل بطال والعزاتية والطوقيل 

ودعم  صليبي  جوي  وبإسناد  الرتكية،  األرايض  من  انطالقا 

مدفعي تريك.

متكنت صحوات الردة عىل إثر ذلك من السيطرة عىل قريتي 

األتاريب  محمد  أبو  االستشهادي  فقام  والعزاتية،  بطال  تل 

منهم  العديد  موقعا  مفخخة،  بسيارة  تجمعاتهم  باستهداف 

إىل  والرتاجع  االنسحاب  أجربهم عىل  قتيل وجريح، مام  بني 

األرايض الرتكية مرة ثانية.

أما يف قرية الطوقيل شامل بلدة صوران، فقد شنت الطائرات 

األمريكية غارات مكثفة عىل القرية، لتتقدم فصائل صحوات 

القرية من محورين تحت تغطية القصف، غري أن  الردة عىل 

عىل  املرتدين  وأجربوا  الهجوم  أفشلوا  اإلسالمية  الدولة  جنود 

االنسحاب من محيط القرية.

كثف كل من طريان التحالف الصليبي واملدفعية الرتكية قصفهام 

عىل قرى الريف الشاميل، بالتزامن مع هجامت صحوات الردة 

من  املرتدون  التي متكن  الطوقيل  قرية  وال سيام عىل  عليها، 

السيطرة عليها.

إثــر هجوم مباغت

23 قتيا نصيريا في كتيبة دبابات )المهجورة(

النبأ – والية حامة

 /18( االثنني  اإلسالمية  الدولة  جنود  اقتحم 

للجيش  تابعة  دبابات  كتيبة  اآلخرة(،  جامدى 

النصريي بالقرب من مطار الـ T4 العسكري.

هاجموا  الخالفة  أن جنود  أعامق  وكالة  وأكدت 

اشتباكات  فدارت  )املهجورة(،  دبابات  كتيبة 

عنيفة بينهم وبني حامية الكتيبة.

أسفر عن سيطرة  الهجوم  أن  الوكالة  وأضافت 

املجاهدين عىل الكتيبة وحاجز عسكري مجاور 

لها، بعد قتل جميع العنارص فيهام، الذين بلغ 

عددهم 23 مرتدا، بينهم عنارص قتلوا بقصف 

من الطريان الحريب الرويس بالخطأ.

هذا  خالل  اإلسالمية  الدولة  جنود  اغتنم  وقد 

مضادة  وصواريخ  ثقيلة  رشاشات   3 الهجوم 

للدروع وقاعدة إطالق لها، وكميات من الذخائر، 

قبل أن يعودوا إىل مواقعهم السابقة.

يذكر أن جنود الخالفة كانوا قد هاجموا الكتيبة 

املنرصم وكبدوا  العام  هذه يف وقت سابق من 

املرتدين خسائر يف األرواح واملعدات.

اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن  ذلك  جانب  إىل 

هجوما األربعاء )13/ جامدى اآلخرة(، عىل أحد 

الرابط  الطريق  عىل  النصريي  الجيش  حواجز 

بني سلمية وأثريا.

فقد صال جنود الخالفة عىل حاجز املجبل الذي 

يتخذه الجيش النصريي نقطة متركز له، فدارت 

اشتباكات عنيفة بني الجانبني، قتل خاللها 3 من 

النصريية، فيام فر من بقي منهم حيا.

كام مّن الله عىل جنود الخالفة باغتنام أسلحة 

إىل  يعودوا  أن  قبل  متنوعة  وذخائر  خفيفة 

مواقعهم ساملني، بفضل الله.

وبعد دخول املرتدين إىل القرية الجمعة )15/ جامدى اآلخرة(، 

استهدف جنود الخالفة تجمعاتهم فيها بعمليتني استشهاديتني.

وأفاد املكتب اإلعالمي أن كالً من أيب أنس البايب وأيب الفاروق 

الدرعوزي انطلقا بسيارتني مفخختني وفجراهام وسط تجمعات 

صحوات الردة يف الطوقيل، مام تسبب مبقتل عدد منهم.

جنود  استعاد  فيها،  الصحوات  مواقع  إىل  تسلل  عملية  وإثر 

عىل  السيطرة  اآلخرة(،  جامدى   /17( األحد  اإلسالمية  الدولة 

قرية الطوقيل. وقد أحكم جنود الخالفة سيطرتهم عىل القرية 

بعد اشتباكات فّر عىل إثرها املرتدون إىل خارج القرية.

حربيتان  طائرتان  بدأت  القرية،  عىل  السيطرة  إحكام  ولدى 

أمريكيتان بالتحليق يف األجواء وشنتا غارتني عىل تلة القرية، 

لتتقدم  قذيفة،   25 بنحو  القرية  الرتكية  املدفعية  قصفت  كام 

صحوات الردة من جديد وتصل إىل أطراف القرية، فيام عاود 

الطريان األمرييك قصفه للتلة بغارتني، لتندلع مواجهات انتهت 

بانسحاب املرتدين من محيط القرية بالكامل.

لتعود فصائل صحوات الردة بعد ذلك إىل نقطة البداية دون أي 

مكاسب رغم الدعم الصليبي املقدم لها ورغم كرثة أعدادها بعد 

استقدام تعزيزات عسكرية من جبهاتها مع النظام النصريي إثر 

توقف القتال بينهام مبوجب الهدنة املربمة مؤخرا.

مقتــل 17 عنصــر مــن جبهــة 
الجوالنــي فــي القلمــون الغربي

النبأ – والية دمشق - خاص

األحد  الجوالين  جبهة  عنارص  من  عدد  قتل 

)17/ جامدى اآلخرة(، إثر اشتباكات مع جنود 

الدولة اإلسالمية يف القلمون الغريب.

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية دمشق أن عنارص 

جبهة الجوالين حاولوا التقدم نحو نقاط رباط 

املجاهدين يف وادي الزمراين ووادي مرطبية، 

فدارت مواجهات مسلحة بني الطرفني أسفرت 

عن مقتل 10 عنارص من الجبهة وإصابة عدد 

آخر، مام أجربهم عىل الرتاجع دون تحقيق أي 

تقدم، ولله الحمد واملنة.

يف  ثان  بهجوم  الجوالين  جبهة  عنارص  قام 

اليوم التايل االثنني )18 جامدى اآلخرة(، لتندلع 

مجددا اشتباكات بني الطرفني من محورين يف 

عنارص  من  عدد  خاللها  سقط  ذاتها،  املنطقة 

الجبهة قتىل، لتبوء هذه املحاولة بالفشل أيضا.  

وأفاد املصدر أن عدد جنود الجبهة الذين قتلوا 

وعددا  قتيال   17 من  أكرث  بلغ  اليومني  خالل 

من الجرحى، من بني القتىل القائد امليداين يف 

الجبهة املدعو أبو عبد الرحمن العسكري.

يحاول  التي  األوىل  املرة  ليست  هذه  أن  يذكر 

فيها عنارص جبهة الجوالين شن هجامت عىل 

القلمون  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  مواقع 

الغريب، فقد سبقها هجومان يف شهري ربيع 

اآلخر وجامدى األوىل، إال أن املجاهدين أحبطوا 

منهم،  عنرصا   15 وأصابوا  وقتلوا  املحاولتني 

عنارص  مواقع  عىل  معاكسا  هجوما  شنوا  ثم 

الجبهة فقتلوا 7 وأرسوا 6 آخرين.

جديــد  مرئــي  إصــدار 
لواليــة نينــوى يتضمــن 
مرتــدي  إلــى  رســائل 
ــم  ــمركة وقادته البيش
مــن  فصــوال  ويــروي 
وحربهــم  خيانتهــم 

المســلمين. علــى 
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الحمدانيني  زعامء  يستطع  ومل  331هـ، 

إىل  للعودة  واضطروا  بغداد  يف  البقاء 

املوصل.

الحمدانيني  خروج  بعد  الدولة  سيف  تطلع 

من بغداد، إىل القيام بحملة عسكرية يدفعه 

توسيع  يف  طمٌع  لها 

الباطنية،  دولته  حدود 

333هـ  سنة  فسار 

الشام،  بالد  شامل  إىل 

مدينة  قواته  فاحتلت 

للدولة  التابع  حاكمها  منها  وأخرج  حلب، 

والشام،  ملرص  حينذاك  الحاكمة  اإلخشيدية، 

رافعا شعار محبة آل البيت، مخفيا ومبطنا 

حقيقته الرافضية.

عند  السابقة،  حلقاتنا  يف  وقفنا  وكام 

يف  الطوائف  ملوك  تاريخ  عن  حديثنا 

الصليبيني  يحارب  من  كل  فليس  األندلس، 

حارب  فقد  اإلسالم،  نرصة  مقصده  يكون 

طوائف،  دويالت  األندلس  يف  الصليبيون 

مع  األمر  وكذاك  الردة،  حكامها  أغلب  واقع 

بحكم  أنفسهم  وجدوا  الذين  الحمدانيني، 

الجغرايف  موقعهم 

الصغرى،  آلسيا  املتاخم 

مبارشة  مواجهة  يف 

البيزنطيني،  الروم  مع 

وقد امتدت الحروب بني 

إىل   337 عام  من  والحمدانيني  البيزنطيني 

سنة 351هـ، تلك السنة التي شهدت احتالل 

الصليبيني حلب، وارتكابهم املجازر يف حق 

أهلها.

وما يعزز القول بأن القتال بني الحمدانيني 

والبيزنطيني كان من أجل توسيع حدود كل 

جريانهم،  كل  حاربوا  فالحمدانيون  طرف، 

حتى  أو  صليبية  أو  سنية  دوال  كانت  سواء 

نهاية  كانت  حيث  دينهم،  عىل  رافضية 

العبيدية  الدولة  يد  عىل  الحمدانية  الدولة 

بعض  يسميها  (التي  اإلسامعيلية 

لفاطمة  نسبة  بالفاطمية،  املؤرخني 

الله  رسول  بنت  عنها-  الله  -ريض 

-صىل الله عليه وسلم- وهي منهم 

براء) سنة 399هـ.

يقول ابن كثري عن ذلك الوقت: »وقد 

امتألت البالد رفضا وسبا للصحابة 

عقائد  عىل  قامت  التي  الدول  تلك  ومن 

الرافضة  دولة  الناس  بني  نرشتها  ضالة 

الذين عملوا عىل نرش دين  َحْمدان  من بني 

قدر  أن  لوال  الشام  بالد  شامل  يف  الرفض 

الرافضة  تتبع  من  وجود  ثم  سقوطها  الله 

وإن  النواحي،  تلك  يف  كفرهم  عىل  وقىض 

كانت آثارهم يف حلب وإدلب وساحل الشام 

ال زالت موجودة.

ظهرت الدولة الحمدانية أواخر القرن الرابع 

باطنية  دول  قيام  شهد  الذي  الهجري، 

العريب،  املرشق  يف 

بالد  عىل  وجثومها 

باسم  تارة  املسلمني، 

ومجابهة  »العروبة« 

وتارة  »الشعوبية«، 

باسم منارصة آل البيت ومحاربة النواصب، 

ودولة  العبيدية  والدولة  القرامطة  كدولة 

البويهيني وغريهم.

بن  حمدان  إىل  الحمدانيني  نسب  يرجع 

والة  منهم  كان  وقد  التغلبي،  حمدون 

العباسية  الدولة  يف  عسكريون  وقادة 

بدولتهم  واستقاللهم  عنها  انشقاقهم  قبل 

الرافضية.

بدأ أمر الحمدانيني بتمرد عىل دولة العباسية، 

هارون  مع  بالتعاون  مؤامراتهم  فبدؤوا 

الشاري الخارجي، ورسعان ما وقع قائدهم 

يف  وُسِجن  العباسيني،  بيد  أسريا  حمدان 

رأس  عىل  حمدان  بن  الحسني  فقام  بغداد، 

الخارجي  هارون  جيش  عىل  وأغار  جيش 

الخوارَج،  الحمدانيون  فهزم  املوصل،  قرب 

الخارجي  هارون  السابق  حليفهم  وأرسوا 

قرب املوصل، وسلَّموه للعباسيني يف بغداد، 

بعد  الحمدانيني  عن  العبايس  الخليفة  فعفا 

عن  وأفرج  الخوارج،  أعدائه  عىل  قضائهم 

سيدهم حمدان.

 الرفض 
ُ

 أهــل
َ

عندمــا ملــك األرض

ــة الَحْمدانية الدول

والحمدانيني،  العباسيني  بني  التصالح  بعد 

للدولة  املنارص  دور  بأداء  الحمدانيون  قام 

املحاربني  حوزتها  عن  املدافعني  العباسية، 

بالحمدانيني،  العباسيون  فانخدع  ألعدائها، 

دين  هي  التي  التقية،  عليهم  وانطلت 

الرافضة، ففي كتبهم »من ال تقية له، ال دين 

واستقبلهم  بغداد،  الحمدانيون  فدخل  له«، 

»نارص  لقب  وأعطى  العبايس  الخليفة 

الدولة« للحسن بن حمدان، ولقَّب أخاه عليّاً 

»سيف الدولة«، يف شعبان من عام 330هـ، 

الدولة«  »نارص  وتوىل 

بغداد،  يف  األمراء  إمرة 

تنفيذي  منصب  وهو 

استأثر  لطاملا  كبري، 

السنة،  األتراك  به 

العبايس  البالط  يف  نفوذ  لهم  كان  الذين 

حينذاك، وصل حد عزل وتعيني خلفاء، والله 

املستعان.

بسبب  ببغداد  كثرياً  الحمدانيون  يستقر  مل 

االضطرابات الداخلية، وقراراتهم التي جلبت 

يف  وزياداتهم  بغداد،  أهل  سخط  عليهم 

أمام  الطريق  مهد  ما  واألسعار،  الرضائب 

توزون،  بقيادة  بغداد  إىل  األتراك  عودة 

املوصل،  إىل  الدولة  نارص  سفر  مستغلني 

سنة  األمراء«  »إمرة  منصبهم  فاستعادوا 

من بني بويه وبني حمدان والفاطميني وكل 

ملوك البالد مرصا وشاما وعراقا وخراسانا، 

وكذلك  رفضا،  كانوا  البالد  من  ذلك  وغري 

فكرث  املغرب  بالد  وغالب  وغريه  الحجاز 

السب والتكفري منهم للصحابة«.

إلينا  نقله  ما  هذا  نعم، 

عن  كثري  ابن  املؤرخ 

حقيقة الدولة الحمدانية 

اعتنق  التي  الرافضية، 

أهل  من  غفري  جمع 

أشارت  -كام  زمانها  يف  الرفض  دين  حلب 

زمانها  ويف  التاريخية-  الروايات  بعض 

استفىش سب صحابة رسول الله -صىل الله 

وتكفريهم،  عنهم-  الله  وريض  وسلم  عليه 

سوء  علامء  الحمدانية  الدولة  وجدت  وقد 

عليها  ويضفون  ويجّملونها،  ميّجدونها 

يف  برعوا  شعراء  أيضا  ووجدت  الرشعية، 

الطيب  كأيب  للسالطني،  والتملق  املدح 

املتنبي، وابن عمهم أيب فراس الحمداين.

الشام  أرض  املحتلة  الحمدانية  الدولة  تََغنَّت 

بشعارات »املقاومة« و«املامنعة«، وحاميتها 

واملسلمني  العرب  بالد 

الروم  مواجهة  يف 

وشعارات  البيزنطيني، 

مواجهة  يف  »العروبة« 

والنفوذ  »الشعوبية« 

داخل  سواء  لألعاجم،  املتزايد  السيايس 

دويالتهم  صعيد  عىل  أو  العبايس  البالط 

رضوان  البيت  آل  محبة  وشعارات  الناشئة، 

يف  زعموا-  -كذا  ونرصتهم  عليهم  الله 

مواجهة الناصبة، وعموم أهل السنة نواصب 

يف دين الرافضة.

فهذا التاريخ، وذي دروسه، فهل من معترب؟

محمد،  نبيّنا  عىل  وسلم  الله  وصىل  هذا 

وعىل آله وصحبه وسلم.

تــم  التــي  بالــدول  اإلســالمي  التاريــخ  صفحــات  تمتلــئ 
قاتلــت  إذا  وخاصــة  إســالمية،  دول  أنهــا  علــى  تســويقها 
هــذه الــدول أعــداء األمــة اإلســالمية مــن روم أو صليبييــن 
ــدول  أو ســواهم، وعنــد التنقيــب فــي حقيقــة بعــض تلــك ال
اإلســالم لكونهــا مبنيــة  أعــداء  ألــّد  أنهــا كانــت مــن  نجــد 
علــى عقائــد أهــل الضــالل مــن الرافضــة والباطنيــة والخــوارج 
ــا  ــذي كان صراع ــلمين ال ــداء المس ــا ألع ــابه، وأن قتاله ــا ش وم
ــن  ــه م ــا فعلت ــا م ــدول وأمرائه ــك ال ــر لتل ــا ال يغف ــى الدني عل
األمــر  الضالــة،  للعقائــد  ونشــر  المســلمين  لعقائــد  تحريــف 
ــذه  ــلط ه ــذا بتس ــا ه ــى يومن ــه إل ــع تكاليف ــا ندف ــذي ال زلن ال
الفــرق الضالــة علــى المســلمين فــي مشــارق األرض ومغاربهــا.

ابــن كثير رحمه اهلل:

وقــد امتألت األرض رفضًا 
للصحابة وسّبًا 

القتال بيــن الحمدانيين 
والروم كان لتوســيع 

الحــدود وحماية الملك

بدأ أمــر الحمدانيين بتمرٍد 
على الدولة العباســية
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آله  وعىل  الله،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  لله،  الحمد 

وصحبه ومن وااله، أما بعد:

فال يخفى عليك اليوم -أيها املسلم اللبيب- كيف اجتمعت ملل 

الدولة  حرب  عىل  والعجم  العرب  من  والنفاق  والردة  الكفر 

اإلسالمية، فرتاهم يتحشدون ويجمعون ويأمترون ويتآمرون 

الصليب  حاملة  ذلك  يف  وتقودهم  ويتوعدون،  ويجيشون 

أمريكا، حتى باتت املعركة الفاصلة بني أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان قاب قوسني أو أدىن.

ورغم وضوح الرؤية وانكشاف الحقائق، تجد البعض يتساءل: 

مع من سأقف؟ وما هو موقفي؟ 

املسكني،  أيها  الكلامت  هذه  فاسمع 

فالخطب جلل واألمر عظيم، فوالله إنهام 

الفسطاطان اللذان أخرب عنهام الصادق 

فيه،  نفاق  املصدوق: )فسطاط إميان ال 

وفسطاط نفاق ال إميان فيه(!

ُدْوِن  ِمن  أَْولِيَاء  الَْكاِفِريَن  الُْمْؤِمُنوَن  يَتَِّخِذ  }الَّ  تعاىل:  قال 

ٍء إاِلَّ أَن تَتَُّقواْ  الُْمْؤِمِننَي َوَمن يَْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن اللِّه يِف َشْ

ُركُُم اللُّه نَْفَسُه َوإِىَل اللِّه الَْمِصرُي{ ]آل عمران:  ِمْنُهْم تَُقاًة َويَُحذِّ

 .]28

الله عليه وسلم: )أوثق عرى اإلميان  الله، صىل  وقال رسول 

املواالة يف الله واملعادة يف الله والحب يف الله والبغض يف 

الله( ]حديث حسن رواه الطرباين[.

الله  الله عنهام- قال: »من أحب يف  ابن عباس -ريض  وعن 

تُنال  الله فإمنا  الله، وعادى يف  الله، وواىل يف  وأبغض يف 

والية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم اإلميان وإن كرثت صالته 

وصومه حتى يكون كذلك« ]جامع العلوم والحكم البن رجب 

الحنبيل[.

الوهاب  عبد  بن  بن محمد  الله  عبد  بن  الشيخ سليامن  يقول 

يف رشح قول ابن عباس اآلنف: »قوله: »وواىل يف الله«، هذا 

بيان لالزم املحبة يف الله، وهو املواالة فيه، إشارة إىل أنه ال 

يكفي يف ذلك مجرد الحب، بل ال بد مع ذلك من املواالة التي 

هي الزم الحب، وهي النرصة واإلكرام واالحرتام، والكون مع 

املحبوبني باطنا وظاهرا، وقوله »وعادى يف الله«، هذا بيان 

العداوة  إظهار  أي  فيه،  املعاداة  وهو  الله،  البغض يف  لالزم 

بالفعل كالجهاد ألعداء الله، والرباءة منهم، والبعد عنهم باطنا 

ال  بل  القلب،  يكفي مجرد بغض  ال  أنه  إىل  وإشارة  وظاهرا، 

قال  كام  بالزمه،  اإلتيان  من  ذلك  مع  بد 

يِف  َحَسَنٌة  أُْسَوٌة  لَُكْم  كَانَْت  قَْد   { تعاىل: 

إِنَّا  لَِقْوِمِهْم  قَالُوا  إِْذ  َمَعُه  َوالَِّذيَن  إِبْرَاِهيَم 

اللَِّه  ُدوِن  ِمن  تَْعبُُدوَن  َوِمامَّ  ِمنُكْم  بُرَءاؤا 

الَْعَداَوُة  َوبَيَْنُكُم  بَيَْنَنا  َوبََدا  ِبُكْم  كََفرْنَا 

َوالْبَْغَضاء أَبًَدا َحتَّى تُْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه{« 

]تيسري العزيز الحميد رشح كتاب التوحيد[. 

لذا فقد تقرر يف الرشيعة املطهرة وُعلم من الدين بالرضورة 

أن الوالء والرباء أصل من أصول الدين، ال دين وال إسالم وال 

إميان بدونه! 

فام معنى الوالء والرباء؟ وما موقعهام من الدين؟ وماذا يجب 

عىل املسلم ليك يحقق الوالية والرباءة؟

نصرة الدولة اإلسامية على أحـــزاب الكفـــر والـــرّدة والنفـاق

 من أوثـــق ُعـــرى اإليمـــان
قال الشيخ حمود بن عقالء الشعيبي -رحمه الله- عندما ُسئل 

عن املوقف من »الحملة الصليبية عىل أفغانستان« باختصار 

وترصف يسري: 

ووالء،  مواالة  يوايل  واىل  من  مصدر  اسم  اللغة  يف  »الوالء 

النرصة  معناها  والوالية  واتبعه،  أحبه  إذا  فالنا  فالن  وواىل 

والحامية واالتباع، وويل فالن فالنا أي تقرب منه، أما معنى 

األوامر  باتباع  ونبيه  ربه  العبد  تويل  فهو  الرشع  يف  الوالء 

واجتناب النواهي وحب ونرصة أولياء الله من املؤمنني«. 

»أما الرباء لغة فهو مصدر برى مبعنى قطع، ومنه برى القلم 

الصلة  قطع  هنا  واملراد  قطعه،  مبعنى 

مع الكفار، فال يحبهم وال ينارصهم وال 

الرشع  يف  والرباء  ديارهم،  يف  يقيم 

يقال  والعداوة،  والخالص  البعد  هو 

الصلة  قطع  إذا  الكفار  من  وتربأ  برى 

بينه وبينهم فال يواليهم وال يحبهم وال يركن إليهم وال يطلب 

النرصة منهم«. 

والرباء  فالوالء  عظيمة،  اإلسالم  يف  والرباء  الوالء  »ومنزلة 

والعقيدة،  اإلميان  أصول  من  وأصل  الدين  قواعد  من  قاعدة 

فال يصح إميان شخص بدونهام، فيجب عىل املرء املسلم أن 

يوايل يف الله ويحب يف الله ويعادي يف الله، فيوايل أولياء 

ويبغضهم،  منهم  ويتربأ  الله  أعداء  ويعادي  ويحبهم،  الله 

فمن أحب يف الله وأبغض يف الله وواىل يف الله وعادى يف 

أصدقاء  واتخذهم  الكافرين  واىل  أما من  الله،  فهو ويل  الله 

وإخوانا فهو مثلهم، قال تعاىل: } يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ تَتَِّخُذواْ 

أَْولِيَاء  أَْولِيَاء بَْعُضُهْم  َوالنََّصاَرى  الْيَُهوَد 

إِنَّ  ِمْنُهْم  نُكْم فَِإنَُّه  يَتََولَُّهم مِّ بَْعٍض َوَمن 

]املائدة:  الظَّالِِمنَي{  الَْقْوَم  يَْهِدي  الَ  اللَّه 

51[، والقرآن العزيز مشتمل عىل كثري 

من اآليات التي تحذر من اتخاذ الكافرين 

أولياء، مثل قوله تعاىل: } يَا أَيَُّها الَِّذيَن 

ِبالَْمَودَِّة{  إِلَيِْهم  تُلُْقوَن  أَْولِيَاء  َوَعُدوَّكُْم  َعُدوِّي  تَتَِّخُذوا  اَل  آَمُنوا 

]املمتحنة: 1[«.

»فالرباء من األسس التي تقوم عليها العقيدة اإلسالمية وهو 

يصح  فال  بهم،  الصلة  وقطع  ومعاداتهم  الكفار  من  البعد 

ويتربأ  واملنافقني  واملرتدين  الكفار  يعادي  حتى  املرء  إميان 

قَْوماً  تَِجُد  }اَل  سبحانه:  قال  قريب،  أقرب  كانوا  ولو  منهم 

َمْن  يَُوادُّوَن  اآْلِخِر  َوالْيَْوِم  ِباللَِّه  يُْؤِمُنوَن 

أَْو  آبَاءُهْم  كَانُوا  َولَْو  َورَُسولَُه  اللََّه  َحادَّ 

أُْولَِئَك  َعِشريَتَُهْم  أَْو  إِْخَوانَُهْم  أَْو  أَبَْناءُهْم 

ِبُروٍح  َوأَيََّدُهم  اإْلِميَاَن  قُلُوِبِهُم  يِف  كَتََب 

تَْحِتَها  ِمن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َويُْدِخلُُهْم  ْنُه  مِّ

َعْنُهْم  اللَُّه  ريَِضَ  ِفيَها  َخالِِديَن  اأْلَنَْهاُر 

الُْمْفلُِحوَن{  اللَِّه ُهُم  إِنَّ ِحزَْب  أاََل  اللَِّه  أُْولَِئَك ِحزُْب  َعْنُه  َورَُضوا 

]املجادلة: 22[، فقد تضمنت هذه اآلية الكرمية أنه ال يتحقق 

لله ولرسوله وتربأ  املحادين  الكفار  تباعد عن  ملن  إال  اإلميان 

-سبحانه  أثنى  وقد  قريب،  أقرب  كانوا  ولو  وعاداهم  منهم 

وقومه  أبيه  من  تربأ  حينام  إبراهيم  خليله  عىل  وتعاىل- 

إِنَِّني  َوقَْوِمِه  أِلَِبيِه  إِبْرَاِهيُم  قَاَل  }َوإِْذ  قال:  حيث  ومعبوداتهم 

امَّ تَْعبُُدوَن{ ]الزخرف:26[«.  بَرَاء مِّ

»وقد أمرنا سبحانه وتعاىل بأن نتأىس بالخليل -عليه الصالة 

والسالم- وبتوحيده الخالص وبراءته من املرشكني حيث قال: 

} قَْد كَانَْت لَُكْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة يِف إِبْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ قَالُوا 

ِبُكْم  إِنَّا بُرَاء ِمنُكْم َوِمامَّ تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه كََفرْنَا  لَِقْوِمِهْم 

ِباللَِّه  تُْؤِمُنوا  َحتَّى  أَبَداً  َوالْبَْغَضاء  الَْعَداَوُة  َوبَيَْنُكُم  بَيَْنَنا  َوبََدا 

ِمَن  لََك  أَْملُِك  َوَما  لََك  أَلَْستَْغِفرَنَّ  أِلَِبيِه  إِبْرَاِهيَم  قَْوَل  إاِلَّ  َوْحَدُه 

الَْمِصرُي{  َوإِلَيَْك  أَنَبَْنا  َوإِلَيَْك  تَوَكَّلَْنا  َعلَيَْك  بََّنا  رَّ ٍء  َشْ ِمن  اللَِّه 

]املمتحنة: 4[«.

»أما مظاهرة الكفار عىل املسلمني ومعاونتهم عليهم فهي كفر 

ناقل عن ملة اإلسالم عند كل من يعتد بقوله من علامء األمة 

قدميا وحديثا، قال اإلمام املجدد محمد بن عبد الوهاب، رحمه 

املرشكني  »مظاهرة  اإلسالم  نواقض  من  الثامن  الناقض  الله: 

... وبناء عىل هذا فإن من ظاهر  ومعاونتهم عىل املسلمني« 

املسلمني وأعانهم عليهم كأمريكا وزميالتها  الكفر عىل  دول 

كانت  شكل  بأي  اإلسالم  عن  مرتدا  كافرا  يكون  الكفر  يف 

مظاهرتهم وإعانتهم...«

هؤالء  قبل  من  واملسلمني  اإلسالم  عىل  والحقد  العداء  »وهذا 

الصليبني واليهود ال يستغرب، ألن الكفر وإن كان ملال شتى 

إال أنهم ملة واحدة بالنسبة لعداء املسلمني والحقد عليهم...«

»وبهذه املناسبة فإننا ندعو جميع املسلمني أن يهبوا لنرصة 

بالنفس  عون  من  يستطيعون  ما  بكل  املجاهدين  إخوانهم 

واملال والدعاء والدعاية، كام نويص إخواننا املجاهدين بالصرب 

والثبات واالستامتة يف مقاومة هذا العدوان، وكلنا أمل يف الله 

لهؤالء  مقربة  املسلمني  ديار  تكون  أن 

مقربة  كانت  كام  واملرتدين  الصليبيني 

ملن قبلهم من الطغاة املستكربين«. 

سبيل  يف  املقاتلني  إخواننا  نذكر  »كام 

الله بحالة املسلمني يوم األحزاب حينام 

تكالبت عليهم قوى الكفر وتحالفوا عىل 

الله -سبحانه  أن  إال  املسلمني،  املدينة واستئصال شأفة  غزو 

وتعاىل- بقوته التي ال تقهر زلزلهم وفرق شملهم وأنجى نبيه 

ومن معه...« انتهى كالمه رحمه الله.

واليوم يعيد التاريخ نفسه، وتعود نفس ملل الكفر والعاملة 

املسلمني  جميع  عىل  فالواجب  جديد،  من  املسلمني  لحرب 

اإلسالمية  الدولة  ديار  الساكنني  املسلمني  وعىل  عموما، 

خصوصا أن ينرصوا دولتهم اإلسالمية يف كل مكان بكل ما 

يستطيعون من أنفس وأموال ودعوات، وأن يذبوا عن عرض 

النرصة  واجب  لهم  ويؤدوا  ويوالوهم  املجاهدين  إخوانهم 

همم  يرفعوا  وأن  وانتصارهم  بظهورهم  ويفرحوا  والدعم 

الناس ويلجموا أفواه املغرضني واملخذلني، فوالله الذي ال إله 

إال هو إن ذلك من أوثق عرى اإلميان، كام أن ضده من الفرح 

األرض  الكفار ومتكنهم يف  املسلمني ومحبة ظهور  بهزمية 

لهو الردة الرصيحة عن دين اإلسالم.

فاحذر أيها املسلم من مغبة تضييع ما أوجبه الله عليك، واسع 

يف درب مرضاته وكن عىل يقني مبوعود الله لعباده املؤمنني 

بأن العاقبة للمتقني، وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل 

آله وصحبه وسلم.

أوثــق عرى اإليمان المواالة 
فــي اهلل والمعادة في اهلل

من الواجــب على جميع 
المســلمين أن ينصروا 

الدولة اإلســامية بكل ما 
ن يستطيعو

البــراء هو البعد من 
ومعاداتهم  الكفار 
وقطــع الصلة بهم
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ولو نظرنا إىل هذه الغزوة بعني فاحصة لوجدنا 

أن آثارها غري املبارشة تفوق بكثري ما ُحّقق من 

قتل للعرشات من رعايا الدول الصليبية، وإصابة 

وجرح املئات منهم، وتعطيل الحياة يف مدنهم، 

وتكبيدهم خسائر اقتصادية هائلة.

أنها  اإلطالق  عىل  نتائجها  أهم  يكون  ورمبا 

أظهرت هشاشة النظم األمنية للدول األوروبية 

وذلك  العامل،  يف  األقوى  أنها  تزعم  التي 

ومكانها،  وزمانها،  العملية،  نوع  خالل  من 

لها،  املنفذين  بها، وطبيعة  املحيطة  والظروف 

وكل هذه األمور وإن كانت تكشف عن توفيق 

الله -سبحانه وتعاىل- لجنود الخالفة القامئني 

مراحلها  كل  يف  عليها 

وإعداد  تخطيط  من 

تكشف  فإنها  وتنفيذ، 

وهم  عن  أكرب  بدرجة 

اإلعالم  صنعه  كبري 

أذهان  يف  ورسخه 

استحالة  عن  الناس 

الصليبية،  للدول  األمنية  اإلجراءات  اخرتاق 

وتوجيه رضبات موجعة لها.

فمن حيث مكان الغزوة، فإنه من املفرتض أن 

تكون بلجيكا بشكل عام مكانا غري مناسب من 

بسبب  وذلك  عملية،  أي  لتنفيذ  األمنية  الناحية 

االستنفار الكبري فيها، الذي بدأ بعد غزوة باريس 

املباركة مبارشة، واستمر دون انقطاع حتى يوم 

العملية، ومام يزيد من وضوح خطورة العمل 

يف بروكسل بالذات أن عيون املخابرات العاملية 

واألوروبية كانت كلها منصبة عليها، باعتبارها 

يف  اإلسالمية  الدولة  لعمليات  التخطيط  مركز 

أوروبا حسب ظنهم، وقد جرت فيها الكثري من 

القامئني  املداهمة بحثا عمن يظنونهم  عمليات 

املحتملني  املخططني  أو  باريس  عمليات  عىل 

أي عمل  تنفيذ  فإن  فلذلك  لعمليات مستقبلية، 

يف هذه املنطقة تحت االستنفار األمني الكبري 

داللة عىل أن احتياطاتهم يف أعىل درجاتها لن 

املجاهدين  الله- شيئا، وأن  تغني عنهم -بإذن 

لديهم  يتوفر  مبا  استهدافهم  عىل  عزموا  إن 

من أسباب وتوكلوا عىل الله، فسييرس الله لهم 

اخرتاق تلك االجراءات األمنية، والنجاح يف تنفيذ 

عملياتهم وإحداث النكاية الكبرية يف أعدائهم.

منفذي  أن  الحقيقة  هذه  تأكيد  من  يزيد  ومام 

غزوة بروكسل األخرية مل يختاروا أهدافا سهلة، 

الذي  الدويل  مطارها  يف  رضباتهم  نفذوا  بل 

يفرتض أن يكون شديد التحصني يف الحاالت 

العادية فضال عن ظروف االستنفار األمني، وما 

املخابرات  ألجهزة  وصلت  تحذيرات  عن  أشيع 

إن كيــد الشــيطان كان ضعيفــا

فتنفيذ  محتملة،  عمليات  البلجيكية بخصوص 

الهجوم داخل املطار تم بنجاح رغم اإلجراءات 

حوله  موضوعة  كانت  التي  املشددة  األمنية 

-سبحانه  الله  توفيق  محض  وهذا  وداخله، 

وتعاىل- لإلخوة، وكذلك فإن محطات القطارات 

ال تقل تشديدا عن املطارات، خاصة إذا تذكّرنا 

عدد املرات التي أخليت فيها هذه املحطات يف 

الشهور  خالل  استهدافها  من  خوفا  أوروبا 

ألجهزة  عادة  األول  اإلجراء  كان  بل  املاضية، 

األمن األوروبية هو تأمينها أو إيقافها عن العمل 

لفرتات طويلة.

ما  األمنية  إجراءاتهم  فشل  إثبات  من  ويزيد 

أجهزتهم  به  رصحت 

مخابراتهم من أن الهجوم 

استُخدمت  املطار  داخل 

هجومية  بندقية  فيه 

متكن أحد املجاهدين من 

إدخالها إىل داخل صالة 

يف  واستخدمها  املطار، 

قتل عدد ممن استهدفهم بالهجوم قبل تفجري 

تم  فيمن  عظيمة  مقتلة  وإحداث  الحزامني، 

استهدافهم من رعايا الدول الصليبية، فإدخال 

الخاضع إلجراءات  املكان  هذا  إىل  ناري  سالح 

إمكانية  عن  الوهم  حقيقة  يوضح  مشددة، 

إحكام تأمني أي مكان بشكل تام.

عن  روي  ما  الحقائق  هذه  إىل  أضفنا  فإذا 

مزاعم تركية ويونانية من توجيههم التحذيرات 

بعض  حول  البلجيكية  املخابرات  أجهزة  إىل 

املشاركني يف الهجوم، فإن هذا زيادة يف إثبات 

قدرة اإلخوة -حتى املطلوبني واملراقبني منهم- 

عىل التخلص من الحواجز األمنية الهشة للدول 

األوروبية، وتنفيذ عمليات ناجحة يف أراضيها، 

املهاجر  محارب  أيب  األخوين  قصتي  يف  ولنا 

الغرب لقب »الجهادي جون«  الذي أطلق عليه 

وأيب عمر البلجييك مثاالن مناسبان عىل ذلك، 

الدولة  أرض  إىل  الوصول  من  متكن  فاألول 

اإلسالمية، بعد أن عرب عدة دول أوروبية، رغم 

تحت  وموضوعا  السفر،  من  ممنوعا  كان  أنه 

املراقبة من قبل املخابرات الربيطانية التي تعترب 

العامل، والثاين  املخابرات يف  أقوى أجهزة  من 

سبق له أن خرج من فرنسا لاللتحاق بالجهاد 

يف الشام، ثم العودة إىل فرنسا لتنفيذ عمليات 

فيها، ثم الخروج منها ثانية بعد انكشاف أمره 

يف املحاولة األوىل، ثم العودة إليها والنجاح يف 

باخرتاق  هذا  وكل  باريس،  غزوة  يف  املشاركة 

اإلجراءات األمنية الفاشلة للمخابرات األوروبية، 

قوائم  عىل  ووضعته  عنه،  تبحث  كانت  التي 

شوارع  يف  املسرية  الطائرات  لتقلته  االغتيال 

املوصل، أو يف صحراء األنبار، أو أي مكان تعرث 

عليه فيه.

الجانب اآلخر يف أهمية العملية كامدة للدراسة 

الذين كانوا  املجاهدين  أن  إثبات  والتحليل، هو 

تنفيذ  األقدر عىل  هم  البلدان  تلك  مقيمني يف 

العمليات الناجحة فيها، ال بسبب معرفتهم بلغة 

ملعرفتهم  وإمنا  فحسب،  أهلها  وطبائع  البالد 

أذهان  يتم ترسيخها يف  التي  األوهام  بحقيقة 

الناس عن القدرات األسطورية ألجهزة املخابرات 

عموما واألوروبية منها خصوصا.

الجهاد في سبيل اهلل يحطم أوهام المخابرات
إن أجهزة املخابرات عىل العموم تستخدم الردع 

تطبقها  التي  األساليب  أهم  من  كواحد  األمني 

املنظومة  اخرتاق  يف  التفكري  من  الناس  ملنع 

أي  نجاح  باستحالة  بإقناعهم  وذلك  األمنية، 

هو  بسيط  لسبب  عمل 

أن املخابرات تعرف »كل 

يُصّورون  -كام  شء« 

عىل  وقادرة  األمر- 

ضدها  عمل  أي  إحباط 

وهو يف مراحله األوىل، 

تعمل  كبري  وهم  وهذا 

الدول عىل ترسيخه يف أذهان من تحت أيديها 

من الناس، وأذهان أعدائها عىل حد سواء، ولكن 

لغايات شتى، وتستخدم يف سبيل هذا وسائل 

اعتقال  من  تتمكن  رئيس، حتى  اإلعالم بشكل 

ذهن املتلقي وجعله بذلك حبيس تلك األوهام، 

قبل اعتقاله جسديا إذا قرر نقل أفكاره إىل حيز 

التطبيق.

الله واحد من أهم الوسائل  والجهاد يف سبيل 

عبودية  من  التخلص  عىل  العبد  تعني  التي 

الطواغيت  ومن  املخابرات،  أجهزة  من  الخوف 

الجهاد، وميارسه  عموما، فمن يحيا يف أرض 

الله،  عىل  التوكل  مثرات  حقيقة  يدرك  فعال، 

أعدادهم  رغم  املرشكني  ضعف  بعينه  ويرى 

وعتادهم وأسلحتهم وطائراتهم، وتشتد عزميته 

وهو يرى إخوانه يقتحمون عىل أعدائهم بأقل 

السالح فينرصهم الله عليهم، ملا اعتقدوا يقينا 

أن الخطط العسكرية واألسلحة واألعداد إمنا هي 

محض أسباب، وأن النرص يكتبه الله ملن يشاء، 

وما عىل العبد إال أن يعمل مبا أمره الله به من 

إحدى  وعده  وقد  يستطيع،  مبا  الكفار  جهاد 

الحسنيني، النرص أو الشهادة.

خاتمة

من  أكرث  العدو  ضعف  جانب  عىل  الرتكيز  إن 

بروكسل،  لعملية  املنفذين  اإلخوة  قوة  جانب 

ليس من باب التقليل من شأن عملهم، فنتائجه 

شهد  وقد  الله،  بفضل  عنه  الحديث  عن  تغني 

لهم العدو بنجاحه وحسن تخطيطه وتنفيذه، 

ولكن من باب تنبيه املسلمني عموما أن يخلصوا 

التوحيد لله، بأن يخرجوا من قلوبهم كل خوف 

جنود  نحن  فإمنا  وزبانيتهم،  الطواغيت،  من 

وما  املتني،  القوي  لله 

الشيطان،  جنود  إال  هم 

بقتالهم،  الله  أمرنا  وقد 

لنا ضعفهم، فقال  وبني 

آََمُنوا  }الَِّذيَن  تعاىل: 

اللَِّه  َسِبيِل  يِف  يَُقاتِلُوَن 

يَُقاتِلُوَن  كََفرُوا  َوالَِّذيَن 

يْطَاِن إِنَّ  يِف َسِبيِل الطَّاُغوِت فََقاتِلُوا أَْولِيَاَء الشَّ

يْطَاِن كَاَن َضِعيًفا{ ]سورة النساء: 76[،  كَيَْد الشَّ

وتذكريهم أن يعملوا مبا استطاعوا لقتال أعداء 

الله من املرشكني واملالحدة عموما، وأن ينرصوا 

استطاعوا،  مبا  اإلسالمية  الدولة  يف  إخوانهم 

مهام  ورعاياها،  الكافرة  بالدول  األذى  بإلحاق 

صغرت درجة هذا األذى، والله يبارك يف أعاملهم 

ونتائجها، وهو الهادي إىل سواء السبيل.

فإذا عزمت أيها املسلم عىل تنفيذ أمر ربك، فام 

عليك إال أن تبحث عن هدفك، وتهيئ لعمليتك ما 

الحرص عىل  إفراط يف  إمكانات، بال  توفر من 

األسباب أو تفريط فيها، ثم توكل عىل الله وانطلق 

نحو الهدف، واجعل غايتك أن تحقق طاعة ربك، 

وما النرص إال من عند الله العزيز القدير.

ــا  ــت أكله ــا، وآت ــن إليه ــق اهلل المجاهدي ــدة وف ــة جدي ــزوة مبارك غ
مــن  اهلل  أعــداء  فــي  وأوقعــت  منهــا،  أريــد  كمــا  اهلل-  -بفضــل 
المشــركين نكايــة عظيمــة، نســأل اهلل أن يتقبــل إخواننــا جنــود 
الخالفــة منفــذي عمليــة بروكســل فــي الشــهداء، ويتقبــل منهــم 

أعمالهــم، إنــه هــو الســميع العليــم.

عملية 
بروكسل

غزوة بروكســل كشفت 
حقيقة الوهم باســتحالة 
اختــراق اإلجراءات األمنية 

األوروبية للدول 

الجهاد في ســبيل اهلل من 
أهم الوســائل للتخلص 
مــن عبودية الخوف من 

المخابرات أجهزة 

اإلخوة املنفذون للهجوم -تقبلهم الله- يتجولون داخل مطار بروكسل بثقة واطمئنان
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الله عليه وسلم: )ال يخلوّن رجل بامرأة إال مع ذي محرم( ]متفق 

عليه[، وقال صىل الله عليه وسلم: )أال ال يخلوّن رجل بامرأة إال 

كان ثالثهام الشيطان( ]رواه الرتمذي[، وقال: )من كان يؤمن 

بالله واليوم اآلخر فال يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم( 

]رواه اإلمام أحمد[.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »كان عمر بن الخطاب يأمر الُعزاب 

أال يسكنوا بني املتأهلني، وأال يسكن املتأهل بني العزاب، وهكذا 

فعل املهاجرون ملا قدموا املدينة عىل عهد النبي، صىل الله عليه 

الطاهر  النقي  املجتمع  الفتنة، وهو  إال خوف  وسلم« وما هذا 

الديّن العفيف، ريض الله عنهم ورحمهم.

فعىل املسلم أن يحذر كل الحذر من هذا املنكر ويدفعه عنه كام 

الجسد  فحرق  حرق،  من  أعظم  وحرٌق  تحرقه،  أن  النار  يدفع 

أخف من حرق الدين والعرض واملروءة، و)من رأى منكم منكرا 

فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، 

وذلك أضعف اإلميان( ]رواه مسلم[، فانظر أقاربك وجريانك 

عليه  الله  -صىل  نبيك  أمر  فامتثل  املنكر  هذا  وجدت  فحيث 

وسلم- وغرّيه. إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع 

و هو شهيد والله أعىل وأحكم وال حول وال قوة إال به.

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله وعىل آله وصحبه 

ومن وااله، وبعد:

عنه-  الله  -ريض  عامر  بن  عقبة  عن  ومسلم  البخاري  روى 

وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  رسول  أن  وهو  عظيام،  حديثا 

حذر تحذيرا شديدا من اختالط الرجال بالنساء ومن التقارب 

بني الجنسني، وشدد أكرث عىل مسألة جلوس الزوجة مع أخ 

الزوج أو قريبه، فقال: (إياكم والدخول عىل النساء(، قال رجل: 

»أفرأيت الحمو؟« قال: )الحمو املوت(.

قال النووي يف رياض الصالحني: »الحمو قريب الزوج كأخيه 

وابن أخيه وابن عمه«.

وقال النووي أيضا: »وأما قوله صىل الله عليه وسلم: )الحمو 

املوت(، فمعناه أن الخوف منه أكرث من غريه، والرش يتوقع منه، 

والفتنة أكرث لتمكنه من الوصول إىل املرأة والخلوة من غري أن 

يُنَكر عليه بخالف األجنبي، واملراد بالحمو هنا: أقارب الزوج، 

غري آبائه وأبنائه، فأما اآلباء واألبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم 

الخلوة بها وال يوصفون باملوت، وإمنا املراد األخ وابن األخ والعم 

فيه  املساهلة  الناس  ليس مبحرم، وعادة  وابنه ونحوهم ممن 

ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو املوت وهو أوىل باملنع من األجنبي 

ملا ذكرناه«.

وال ريب أن قريبات الزوجة أيضا فتنة للزوج فتحرم الخلوة بهن 

الرجال  النساء أعظم فتنة عىل  وأن يرتكن االحتجاب منه ألن 

كام قال صىل الله عليه وسلم: )ما تركت بعدي فتنة أرض عىل 

الرجال من النساء( ]متفق عليه[.

وال يصح أن يتذرع الرجل أو املرأة بالحرص أو العفة ونحو ذلك 

فقد وصف الله اإلنسان بأنه ضعيف }َوُخلَِق اإْلِنَْساُن َضِعيفاً{ 

فقد يُقال لنا أن فالنا من األقارب مأمون الجانب معروف باألدب 

و العفة، فنقول: ينبغي أن نسلّم أاّل أحد معصوم من الشيطان، 

وأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حتى لو كان هذا 

الرجل صالحا، فإن للشيطان مداخل وحيل كثرية، ينبغي ملن 

أراد صيانة نفسه وعرضه أن يتأمل فيها ويتجنب القرب منها.

الوصول  يف  تساعد  قد  التي  الطرق  كل  الشارع  سد  ولذلك 

إىل الحرام؛ فحرّم عىل املرأة أن تتربج وأن تخضع يف القول 

لألجانب وأن تتعطر عند خروجها من بيتها وغري ذلك، ألن ذلك 

مدعاة وُمحّسن ومقرّب إىل املحظور و)من حام حول الحمى 

أوشك أن يرتع فيه( كام قال النبي صىل الله عليه وسلم.

وعن ابن عباس -ريض الله عنهام- قال: قال رسول الله، صىل 

حركــة الشــباب الصوماليــة تلقــي بجنودهــا فــي قبضــة المرتديــن
النبأ – الصومال – خاص

عىل  سننه  يجري  أن  اقتضت  الله  إرادة  إن 

األولني،  عىل  جرت  كام  املؤمنني  عباده 

البداية ثم متحيص وابتالء،  فاستضعاف يف 

بالتمكني  املوحدين  عباده  عىل  الله  ميّن  ثم 

اإلسالم يف  ذلك  بعد  لينترش  واملنعة،  والقوة 

كافة أرجاء املعمورة.

فقد  وجنودها  اإلسالمية  الدولة  حال  وهذا 

كانوا ثلة مستضعفني صربوا وصابروا وذاقوا 

الله  أكرمهم  حتى  ذاقوا  ما  واملحن  البالء  من 

بالخالفة، التي بدأ رصحها يعلو ورقعتها تزداد 

اتساعا ويلتحق بركبها املسلمون من كل حدب 

واجتمعت  وتتالت  البيعات  فتوالت  وصوب، 

كثري من مجاميع املجاهدين الصادقني تحت 

رايتها.

يف  املؤمنني  أمرَي  بايع  من  أوائل  من  وكان 

رأسهم  عىل  املجاهدين  من  ثلٌة  الصومال، 

وذلك  الله،  حفظه  مؤمن  القادر  عبد  الشيخ 

يف مطلع عام 1437، لتتواىل بعدها البيعات 

من هناك جامعات وأفرادا، وتكرث الوفود التي 

آثرت سعة الخالفة عىل ضيق التنظيامت.

يف  الصومال  يف  الخالفة  جنود  يتمركز 

منطقتني بشكل أسايس، األوىل منطقة قندىل 

القسم  يتواجد  بينام  الصومال،  شامل رشقي 

اآلخر منهم يف منطقة جوبا جنوب الصومال.

يف  الخالفة  جنود  من  إعالمي  مصدر  وأفاد 

مع  أنه  )النبأ(  بـ  خاص  لقاء  يف  الصومال 

الصومال  يف  اإلسالمية  الدولة  قاعدة  توسع 

كان ال بد أن تسقط أقنعة كثري مّمن يّدعون 

حقيقة  وتظهر  الخالفة،  إلقامة  السعي 

التي  الشباب«  توجهاتهم، ومن هؤالء »حركة 

الخالفة  بجنود  وترتبص  املكائد  تحيك  بدأت 

فجرت  يزعمون،  كام  عليهم  للقضاء  سعيا 

وقائع كثرية ذكر املصدر منها )واقعة إيناد(، 

فبعد أن عرف عنارص »حركة الشباب« ببيعة 

املجاهدين لخليفة املسلمني أيب بكر البغدادي 

املناطق  ترك  عىل  وعزمهم  الله-  -حفظه 

الشباب«،  »حركة  عنارص  فيها  يتواجد  التي 

قامت األخرية بإرسال عدد كبري من جنودها 

وحارصوا جنود الخالفة، بغية اغتيال الشيخ 

عبد القادر مؤمن، ومتكنوا من أرس أكرث من 

ينجو  أن  الله  وقّدر  الخالفة،  جنود  من   10

كيد  من  اإلخوة  وبقية  القادر  عبد  الشيخ 

»حركة الشباب«.

إىل  الحادثة  هذه  بعد  الخالفة  جنود  عمد 

مناطق  إىل  واالنتقال  الحركة  عنارص  تجنب 

تبعد مئات الكيلومرتات عنهم، إال أنهم واصلوا 

ومالحقتهم  اإلسالمية  الدولة  جنود  تتبع 

إل وعمرية(، ويضيف مصدر  فكانت )واقعة 

النبأ: »ويف بداية ربيع األول 1437 هـ، شن 

جنود »حركة الشباب« هجوما من عدة محاور 

فاندلعت معركة بني الفريقني استمرت قرابة 4 

ساعات، قتل عىل إثرها اثنان من جنود الحركة 

وأصيب عدد منهم بجروح«، لتفشل محاولتهم 

يقينا  اإلسالمية  الدولة  جنود  ويزداد  الثانية 

بصدق املنهج وصحة الطريق.

جنوب  يف  الشباب«  »حركة  جنود  أدرك 

يف  اإلسالمية  الدولة  محاربة  أن  الصومال 

ويعّدون،  أعّدوا  مام  أكرث  تحتاج  الصومال 

الرئيس  معقلهم  يف  بأمرائهم  فاستنجدوا 

تعزيزات  لهم  فأرسلوا  الصومال،  جنوب 

عسكرية من مناطق باي وبكول وجبا وشبييل 

تحت  املناطق  هذه  وكل  وهريان،  السفىل 

سيطرة الصليبيني من جنود االتحاد اإلفريقي. 

جلجدود  منطقة  املرسلة  القوات  عربت 

الساحلية،  طريي  حرر  مدينة  إىل  ووصلت 

يعمل  قرابة 7 سفن مينية  باختطاف  فقاموا 

أصحابها يف صيد السمك، واستخدموا السفن 

يف نقل أولئك الجنود.

وأضاف مصدر النبأ الخاص: »لقد أرادوا نقل 

الجنود البالغ عددهم 400 جندي بتلك السفن 

الصومال  رشق  سواحل  إىل  اختطفوها  التي 

لقتال الدولة اإلسالمية، إال أن الله أضلهم عن 

الطريق الصحيح، فنزلوا يف مدينة قرعد يف 

منطقة  مدينة جارمال يف  مدج ويف  منطقة 

نجال، وهام مدينتان تسيطر عليهام ميليشيات 

بُنتالند املرتدة، فدارت معركة بني الطرفني يف 

منطقتي جدب جريان وسوج، قتل خاللها عدد 

عدد  وأرس  الشباب«  »حركة  جنود  من  كبري 

مطاردون  قليل،  عدد  إال  منهم  يبق  ومل  آخر، 

يحاولون العودة إىل جنوب الصومال«.

وعن عالقة حركة الشباب مع مرتدي بنتالند 

للعلن:  تظهر  كاشفا حقائق مل  املصدر  يذكر 

»هناك شء مهم يجب عىل الجميع معرفته، 

مع  أبرمت  قد  كانت  الشباب  حركة  أن  وهو 

واتفاقية  صلحا  املرتدة  بنتالند  ميليشيا 

بنتالند  ميليشيا  أن  إال  بينهام،  القتال  لوقف 

أُجربت تحت ضغط أمرييك عىل قتال حركة 

الحركة  فيه  الذي ركزت  الوقت  الشباب«، يف 

حربها عىل الخالفة وجنودها.

الشباب«،  بهم من جنود »حركة  املغرر  وإىل 

الخالفة  لجنود  التابع  اإلعالمي  املصدر  وجه 

يف الصومال رسائل يدعوهم فيها للتوبة إىل 

الله والكف عن قتال دولة الخالفة واملسارعة 

إىل االلتحاق بها، الخالفة التي كانوا يقاتلون 

أن  بعد  أعدائها  ألد  اليوم  وأصبحوا  إلعادتها، 

النبأ:  مصدر  يتحدث  حيث  شمسها،  بزغت 

الله،  عذاب  عليكم  يخشون  الخالفة  »فجنود 

وسلّم  مكركم  رد  الله  أن  كيف  رأيتم  ولقد 

أويل  يا  فاعتربوا  كيدكم  من  الخالفة  جنود 

األلباب، أال ترون تحالف أمم الكفر عىل هذه 

لها؟  الله  معية  تبرصون  أال  الفتية؟  الدولة 

لقد متايزت الصفوف يا جنود حركة الشباب 

خندق  إما  تريدون،  الذي  الخندق  فاختاروا 

الدولة اإلسالمية أو خندق ملل الكفر املتحالفة 

ضدها«.

وأنصارها  اإلسالمية  الدولة  جنود  إىل  أما 

رسالة  املتحدث  وجه  فقد  إفريقية،  رشق  يف 

واثبتوا  »اصربوا  )النبأ(:  مع  لقائه  ختام  يف 

تتجىل  الله  معية  هي  وها  الحق،  عىل  فأنتم 

يكون  ثم  قالئل  أيام  هي  إمنا  اصربوا  لكم، 

يا  وأبرشوا  الله،  بإذن  والظفر  النرص  لكم 

إفريقية فالراية يف  الخالفة يف رشق  أنصار 

رجال  رايتها  حمل  وقد  خفاقة،  الصومال 

وإنا  الله،  سبيل  يف  املوت  يستعذبون  أشداء 

نستنفركم للحاق بركب الخالفة يف الصومال، 

فهاجروا وهبوا واتركوا الدنيا الدنية وتذكروا 

قوله تعاىل )انفروا خفافا وثقاال(، والحمد لله 

رب العاملني«.
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