
الخالفة يف خراسان خالل  نّفذ جنود 

انغماسية  عملية  الحايل  األسبوع 

فقتلوا  االتصاالت  وزارة  مبنى  عىل 

رجال  من  عنرصا  نحو30  وأصابوا 

املبنى،  يف  العاملني  واملوظفني  األمن 

امليليشيا  من  قياديا  قتلهم  إىل  إضافة 

وإحراق  األفغانية،  للحكومة  املوالية 

لهم. ثكنات   3

انطلق  تعاىل،  الله  عىل  التوكل  فبعد 

الله  وأسد  ننجرهاري  )عمر  اإلخوة 

النورستاني  وعثمان  القندهاري 

الله-،  -تقبلهم  أفريدي(  وأرشد 

وزارة  نحو  شعبان(   /15( السبت 

يف  األوىل(  بـ)الناحية  االتصاالت 

عبوة  فجروا  حيث  كابل،  مدينة 

تاله  املبنى  من  بالقرب  ناسفة 

واشتباكهم  إليه  املجاهدين  دخول 

والقنابل  الرشاشة  باألسلحة 

األفغاني  األمن  عنارص  مع  اليدوية 

لساعات عدة، ما أدى ملقتل وإصابة 

موظفون  بينهم  مرتدا   30 نحو 

واملنّة.  الحمد  ولله  بالوزارة، 

30 قتياًل وجريحًا من األمن األفغاني وموظفي 
وزارة االتصاالت بهجوم انغماسي في كابل

التفاصيل ص 8

في والية 
وسط 
إفريقية

جزاًء وفاقا

جنود الخالفة 
يصولون في )ربيعة( 

والسيطرة على ثكنة 
في الخير

ويسيطرون على قرية 
غرب )بعاج(

جنود الخالفة يحرقون 
منازل النصارى 

المحاربين في نيجيريا

قتل وإصابة 29 مرتدا 
PKK من الـ

هالك وإصابة 8 
عناصر من جيش 

الكونغو في 
)بيني(

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين7

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

الدولة اإلسالمية تنفذ وعيدها بقتل 
وإصابة نحو 1000 صليبي في سريالنكا

العدد 179 ا السنة العاشرة ا الخميس 20 شعبان 1440 هـ

العدد 179

4

يف  الخالفة  جنود  من  كوكبة  نّفذت 

رسيالنكا صباح األحد )16/ شعبان( 

وانغماسية  استشهادية  هجمات   7

النصارى  كنائس  من  عددا  استهدفت 

الدول  رعايا  وتجمعات  املحاربني 

عدة  رسيالنكية  مدن  يف  الصليبية 

أثناء احتفال النصارى بأحد أعيادهم 

الكفرية.

قتيال    350 من  أكثر  سقط  حيث 

الهجمات  يف  جريحا  ونحو650 

45 من دول  أكثر من  املباركة، بينهم 

وهولندا  وأسرتاليا  وبريطانيا  أمريكا 

والهند. والصني  وفرنسا  واسبانيا 

األمني،  املصدر  وبحسب  وتفصيال 

)أبو  االنغماسيون  اإلخوة  انطلق 

وأبو  خليل  وأبو  املختار  وأبو  عبيدة 

وأبو  محمد  وأبو  الرباء  وأبو  حمزة 

عدد  نحو  الله-  -تقبلهم  الله(  عبد 

يرتادها  التي  والفنادق  الكنائس  من 

نّفذ  حيث  الصليبي،  التحالف  رعايا 

بزمن  عملياتهم  االستشهاديني  جميع 

متقارب.

5

6

7
10 9

إسقاط المدن 
مؤقتًا كأسلوب عمل 

للمجاهدين )1(

إنما الحياة الدنيا لعب 
 ولهو )2( 

كونوا أبناء اآلخرة

مقاالت
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3االفتتاحية
فسوف يأتي 

هللا بقوم

بسم هللا الرحمن الرحيم انغماسيون من 
جنود الخالفة 
يهاجمون مركزًا 

أمنيًا شمال 
الرياض

دين  استغناؤه عنهم يف نرصة  ذلك  عباده يف كل يشء، ومن  الله سبحانه وتعاىل عن  استغنى 

اإلسالم والعمل عىل إقامته يف األرض، فهو القادر جّل جالله أن يهدي حني يشاء وحيث يشاء 

عبادا له ويصطفيهم للقيام بواجب طاعته والعمل يف مرضاته.

فالناس جميعا فقراء إليه تبارك يف عاله، وهو الغني عنهم أجمعني، ال يملكون ألنفسهم رضا 

وال نفعا، حتى يقدروا عىل نفعه بالعمل لدينه، أو اإلرضار به بالتويل عن ذلك، تعاىل الله عن 

ذلك علوا كبريا.

وحّذر تقّدست أسماؤه عباده من التويل عن الطاعة، مبيّنا أنهم الخارسون بهذا، ألنه قادر عىل 

أن يجعل مكانهم أقواما آخرين يعملون بطاعته ويقومون بأوامره، فقال تعاىل: }َها أَنْتُْم َهُؤاَلِء 

اْلَغِنيُّ  َواللَُّه  نَْفِسِه  َعْن  يَبَْخُل  َفِإنََّما  يَبَْخْل  َوَمْن  يَبَْخُل  َمْن  َفِمنُْكْم  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  ِلتُنِْفُقوا  تُْدَعْوَن 

َوأَنْتُُم اْلُفَقَراُء َوإِْن تَتََولَّْوا يَْستَبِْدْل َقْوًما َغرْيَُكْم ثُمَّ اَل يَُكونُوا أَْمثَاَلُكْم{ ]محمد: 38[.

ولقد رأينا مصداق هذا األمر كثريا يف هذا الجهاد املبارك، إذ يبعث الله تعاىل يف كل حني طوائف 

من عباده تنرص دينه وتعمل إلقامته يف األرض، يف الوقت الذي تزيغ فيه قلوب عباد مىض لهم 

فمكنوا  ربهم،  ذكر  فأنستهم  قلوبهم  عىل  رانت  دنيوية  لشهوات  إما  سنني،  الجهاد  طريق  يف 

الشيطان بذلك من أنفسهم، أو لشبهات دينية استولت عىل عقولهم حتى ضلوا بها عن سواء 

السبيل، والسعيد من أسعده الله بالثبات عىل الطريق من بعد الهداية إليه، حتى نيل الجائزة 

التي أعدها الله تعاىل ملن ختم حياته بالسري عليه، جنة عرضها كعرض السماء واألرض أعدت 

للمتقني.

إىل  آمنوا بربهم، فهداهم  بها فتية  قام  أعماال مباركة  املاضيات  األيام  أرانا ربنا تعاىل يف  ولقد 

ذكرنا  كما  نحسبهم  بالشهادة،  لهم  وختم  سبيله،  يف  الجهاد  وهو  إليه  األعمال  بأحب  القيام 

املسلمني،  جماعة  يف  بالدخول  الصالحات  األعمال  تلك  زيّنوا  أن  بعد  أحدا،  الله  عىل  نزكي  وال 

ظن  الذي  الوقت  يف  تعاىل-،  الله  -حفظه  البغدادي  بكر  أبي  املجاهد  الشيخ  إلمامها  ببيعتهم 

الكفار واملرتدون أنهم قضوا عىل الدولة اإلسالمية، بتدمري ديار اإلسالم، وقتل سكانها، وأرس 

بعض مجاهديها.

الذي نشاهده هذه  النرص  إال جزًء من  العرب  املباركة يف رسيالنكا وجزيرة  العمليات  وليست 

األيام يف مشارق األرض ومغاربها، بتيسريه سبحانه لجنود الخالفة النكاية يف أعدائهم، ورفع 

راية الدولة اإلسالمية يف ساحات جهاد جديدة، واشتداد سواعد املجاهدين يف ساحات أخرى، 

أنهوا وجود  أنهم  واملرتدون  الكفار  لتصول وتجول يف مناطق ظن  كتائبهم ورساياهم  وعودة 

جنود الخالفة فيها تماما، وال زالت األيام حبىل -بإذن الله- بكثري من الخيبات ألعداء الله رب 

العاملني.

-يف رسيالنكا وجزيرة  املجاهدين  إثبات  أن  يدرك  وقادتهم  الصليبيني  كالم خرباء  يتابع  ومن 

الصليبية  الحملة  الدولة اإلسالمية عموما- فشل  الخصوص، وبقية مجاهدي  العرب عىل وجه 

املستمرة منذ 5 أعوام يف إنهاء تهديد جنود الخالفة لهم، ومنع امتداد نفوذها، وانتشار دعوتها 

يف األرض، هو أشد إيالما للكفار واملرتدين بكثري من النكاية العظيمة التي أحدثها املجاهدون 

يف صفوفهم خالل األيام املاضية.

وإن مدد املسلمني لدولتهم لن ينقطع -بإذن الله تعاىل- مهما حاول املرشكون قطعه، وستبقى 

املجاهدون جيال  إليها  ليأرز  املوحدون يف كل مكان،  يقاتل من دونها  رايتها مرفوعة شامخة 

بعد جيل، كلما قضت منهم طائفة تبعتها أختها بإحسان، وكلما توىّل عن نرصتها قوم أبدلهم 

الله تعاىل بقوم خري منهم، وكل ذلك محض فضل الله عز وجل عىل جماعة املسلمني، كما قال 

سبحانه: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمنُْكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه 

ٍة َعىَل اْلَكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن يِف َسِبيِل اللَِّه َواَل يََخاُفوَن َلْوَمَة اَلِئٍم ذَِلَك َفْضُل  أَِذلٍَّة َعىَل اْلُمْؤِمِننَي أَِعزَّ

اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{ ]املائدة: 54[.

من  بعدها  ما  واملرتدين  الكفار  نفوس  عىل  يسيطر  بدأ  الذي  اليأس  من  املرحلة  لهذه  وإن 

املرحلة،  املجاهدون يف صفوفهم يف هذه  التي يحدثها  النكاية  تعاىل، وبمقدار  الله  بإذن  خري، 

بمقدار ما يزداد يأسهم ويصابون بالعجز عن إكمال الحرب، ويكف الله بأسهم عن املسلمني، 

ولينرصّن الله من ينرصه إن الله لقوي عزيز.

والية نجد

الزلفي  أمنيا يف منطقة  الخالفة مركزا  هاجمت مجموعة من جنود 

من  عدد  وإصابة  قتل  عن  أسفر  ما  شعبان(،   /16( األحد  يوم 

املرتدين.

الدولة" يف منطقة  4 من االنغماسيني مركز "مباحث أمن  واقتحم 

وعنارص  املقر  حراس  مع  واشتبكوا  الرياض،  شمال  )الزلفي( 

محلية  والقنابل  الخفيفة  باألسلحة  املرتدين،  "املباحث"  جهاز 

االشتباك. هذا  يف  تعاىل-  الله  -تقبلهم  يقتلوا  أن  قبل  الصنع، 

اإلصابات  آل سعود بوقوع عدد من  الطواغيت من  إعالم  واعرتف 

مباحث  مركز  مدير  بينهم  من  املرتدين،  جنودهم  صفوف  يف 

املركز. الضباط من عنارص  )الزلفي(، وعدد من صف 

الهجوم،  نفذوا  الذين  للمجاهدين  وصية  )أعماق(  وكالة  ونرشت 

آل سعود،  الطواغيت من  أكدوا فيها أن هجومهم هو لجهاد دولة 

وثأرا للمسلمني األسارى يف سجونهم، ونرصة للمسلمني يف العراق 

مكان. وكل  والشام 

الله: تقبلهم  االستشهاديني  وصية  يف  وجاء 

إنهم  فوالله  مسلم...  كل  عىل  يخفى  ال  سلول  آل  كفر  إن  "فوالله 

الله  ألعداء  ومكنوا  واملسلمني،  اإلسالم  وحاربوا  الله  رشع  بدلوا 

السيادة  لهم  وجعلوا  واملجوس،  والرافضة  والنصارى  اليهود  من 

الحرمني". بالد  والريادة يف 

مكاييل،  واملكيال  صاعات،  الصاع  ولنرد  لديننا...  لنثأرن  فوالله 

الله. بإذن  يسوؤكم  ما  فارتقبوا 

كلمة  وجعل  كلمته  وإعالء  دينه  لنرصة  إال  خرجنا  ما  إنا  والله 

العليا. هي  الله  وكلمة  السفىل  كفروا  الذين 

االنغماسيون الذين هاجموا املركز األمني يف الزلفي
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أخبــار 4
بينهم العشرات من رعايا دول التحالف الصليبي

سريالنكا

يف  الخالفة  جنود  من  كوكبة  نّفذت 

شعبان(   /16( األحد  صباح  رسيالنكا 

وانغماسية  استشهادية  هجمات   7

النصارى  كنائس  من  عددا  استهدفت 

الدول  رعايا  وتجمعات  املحاربني 

عدة  رسيالنكية  مدن  يف  الصليبية 

أعيادهم  بأحد  النصارى  احتفال  أثناء 

الكفرية.

ونحو  قتيال   350 من  أكثر  سقط  حيث 

املباركة،  الهجمات  يف  جريحا   650

أمريكا  دول  من   45 من  أكثر  بينهم 

واسبانيا  وهولندا  وأسرتاليا  وبريطانيا 

والهند. والصني  وفرنسا 

األمني،  املصدر  وبحسب  وتفصيال 

)أبو  االنغماسيون  اإلخوة  انطلق 

وأبو  خليل  وأبو  املختار  وأبو  عبيدة 

وأبو  محمد  وأبو  الرباء  وأبو  حمزة 

عدد  نحو  الله-  -تقبلهم  الله(  عبد 

يرتادها  التي  والفنادق  الكنائس  من 

نّفذ  حيث  الصليبي،  التحالف  رعايا 

بزمن  عملياتهم  االستشهاديني  جميع 

متقارب.

السيالني  حمزة  أبو  األخ  فهاجم 

)كوملبو(  مدينة  يف  أنتوني(  )كنيسة 

املحاربني  النصارى  جموع  وتوسط 

فقتل  عليهم،  الناسفة  سرتته  وفجر 

منهم. العديد  وأصاب 

السيالني  خليل  أبو  األخ  وانطلق 

يف  )سيباستيان(  كنيسة  نحو 

الناسفة  سرتته  وفجر  )نيجومبو( 

فقتل  الكفري  بعيدهم  املحتفلني  عىل 

توجه  كما  منهم،  العرشات  وأصاب 

كنيسة  نحو  السيالني  محمد  أبو  األخ 

وفجر  )باتيكالوا(  مدينة  يف  )صهيون( 

وأصاب  فقتل  عليهم،  الناسف  حزامه 

املحاربني، وانطلق  النصارى  الكثري من 

الرباء  وأبو  السيالني  عبيدة  أبو  اإلخوة 

السيالني  املختار  وأبو  السيالني 

فنادق  يف  الصليبيني  تجمعات  نحو 

وكينجزبريي(  وسينامون  )شانجريال 

عددا  وفجروا  )كوملبو(  مدينة  وسط 

الناسفة  سرتهم  فجروا  ثم  العبوات  من 

من  العديد  موقعني  الصليبيني،  عىل 

قتيل  بني  الصليبي  التحالف  رعايا 

)ديماتاجودا(  ضاحية  ويف  وجريح، 

عبد  أبو  األخ  اشتبك  )كوملبو(  بمدينة 

الرشطة  عنارص  مع  السيالني  الله 

الحمد.  ولله   ،3 منهم  وقتل 

بالقرب  إن(  )تروبيكال  فندق  ويف 

يف  الوطنية(  )الحيوانات  حديقة  من 

عبوات  تفجري  تم  )ديواال(  ضاحية 

عدد  وإصابة  لهالك  أدى  ما  ناسفة 

عبوة  تفجري  إىل  إضافة  الصليبيني،  من 

أثناء  األمن  عنارص  عىل  أخرى  ناسفة 

هاشم- )زهران  األخ  منزل  مداهمتهم 

حيث  )كوملبو(  مدينة  يف  عبيدة(  أبو 

منهم. عدد  وأصيب  قتل 

1000 قتيل وجريح من النصارى المحاربين
في هجمات استشهادية وانغماسية 

نفذها جنود الخالفة في سريالناك

والية سيناء

سيناء  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  دّمر 

خالل األسبوع الحايل آلية رباعية الدفع 

لصحوات الردة ما أدى لقتل وإصابة من 

كان عىل متنها.

تمّكن  فقد  اإلعالمي  املكتب  وبحسب 

تعاىل-األحد  الله  -بفضل  الخالفة  جنود 

ناسفة  عبوة  تفجري  من  شعبان(   /16(

الردة  لصحوات  الدفع  رباعية  آلية  عىل 

بالقرب  املرتد  املرصي  للجيش  املوالية 

ما  رفح،  جنوب  )العجراء(  منطقة  من 

كان  من  وإصابة  وهالك  لتدمريها  أدى 

عىل متنها، ولله الحمد.

اإلعالمي  املكتب  أصدر  لذلك  إضافة 

املرئي  اإلصدار  شعبان(   /14( الجمعة 

نهايته  يف  وّجه  حيث  وثبات-2(،  )عهد 

وسيناء  مرص  يف  املسلمني  لعامة  رسالة 

مراكز  عن  االبتعاد  برضورة  خاصة 

أهدافا  كونها  وقواتهم  والجيش  الرشط 

مرشوعة للمجاهدين، ولله الحمد.

تدمير آلية لصحوات الردة في سيناء 
ومقتل وإصابة من اكن على متنها

سيناء  والية  يف  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

هجوما  املايض  األسبوع  خالل  شنّوا  قد 

املرصية  للرشطة  حاجز  عىل  انغماسيا 

املرتدة بالقرب من )رأس سدر( فأوقعوا 

إىل  إضافة  والجرحى،  القتىل  من  عددا 

وهالك  املرصي  للجيش  آلية  إعطابهم 

وإصابة من كان عىل متنها بتفجري عبوة 

ناسفة عليها، وتفجري عبوة ناسفة أخرى 

وهالك  لتدمريها  أدى  ما  لهم  دبابة  عىل 

وإصابة من كان عىل متنها.
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والية الشام - الخير

مرتدي  من   29 وأصيب  قتل 

الهجمات  نتيجة   PKK الـ 

جنود  عليهم  نفذها  التي  العديدة 

وكان  الحايل،  األسبوع  خالل  الخالفة 

املجاهدون  تمكن  اثنان  القتىل  بني  من 

أرسهما. من 

اإلسالمية  الدولة  جنود  تمكن  كما 

للمرتدين  ثكنة  عىل  السيطرة  من 

عىل  سيطرتهم  إىل  باإلضافة  وتدمريها، 

منه،  املرتدين  طرد  بعد  الحواجز  أحد 

تعاىل. الله  بفضل 

اإلسالمية  الدولة  جنود  سيطر  حيث 

ثكنة  عىل  شعبان(   /12( األربعاء 

قرية  من  بالقرب  املرتدين    PKK للـ 

باألسلحة  االشتباك  بعد  )النملية( 

عنارصها. مع  الرشاشة 

جنود  إن  )النبأ(  لـ  أمني  مصدر  وقال 

السيطرة  بعد  النقطة  أحرقوا  الخالفة 

أحد  وإيقاع  املرتدين  وهروب  عليها 

جريحا. عنارصها 

عنرصا  املجاهدون  قتل  ذاته  اليوم  ويف 

من الـ PKK باستهدافه بسالح رشاش 

الحمد. ولله  الخرايف،  طريق  عىل 

أمنية  مفرزة  تمّكنت  أخرى،  عملية  ويف 

 PKK قتل وإصابة 29 مرتدا من الـ
والسيطرة على ثكنة وحاجز في الخير

مساء الخميس )13/ شعبان( من أرس 

املرتدين يف بلدة    PKKالـ أحد عنارص 

سعيه  جراء  رأسه،  وقطع  )الشحيل( 

أثناء  وأهلهم  باملجاهدين  اإلرضار  يف 

الحواجز. عىل  تواجده 

املدعو  املرتد  أن  أمني  مصدر  وقال 

من  ينحدر  الكسار(  حسني  )أحمد 

اإلخوة عىل  كان يرتقب  )البصرية(  بلدة 

شقيق  ولديه  عنهم،  ويبّلغ  الحواجز 

آخر يعمل لدى الـ PKK عىل الحواجز.

بنريان  الخالفة  جنود  واستهدف 

من مرتدا  ذاته  اليوم  يف   أسلحتهم 

أدى  ما  )سويدان(  قرية  يف    PKKالـ

الحمد.  ولله  لهالكه، 

شعبان(   /15( السبت  مساء  ويف 

جنود  استهدف  تعاىل،  الله  وبفضل 

والقنابل  الرشاشة  باألسلحة  الخالفة 

املرتدين    PKKللـ حاجزا  اليدوية 

ذيبان،  بمنطقة  )الحوايج(  قرية  يف 

جنود  إن  لـ)النبأ(  أمني  مصدر  وقال 

الحاجز  عنارص  مع  اشتبكوا  الخالفة 

إىل  أدى  ما  دقيقة،   30 تقارب  ملدة 

وسيطرة  الحاجز  من  املرتدين  هرب 

مرتد  وقتل  عليه  الخالفة  جنود 

توفيقه. الحمد عىل  ولله  آخر،  وإصابة 

من  ذاته  اليوم  يف  تمكنهم  إىل  إضافة 

  PKKالـــ من  عنرص  وقتل  أرس 

باملنطقة  )سويدان(  قرية  يف  املرتدين 

الحمد. ولله  ذاتها، 

االثنني  أمنية  مفرزة  تمكنت  ذلك  إىل 

آلية مركونة  )17/ شعبان( من تفجري 

الطريق  عىل  للمرتدين  رتال  استهدفت 

لهالك  أدى  ما  ذيبان،  بلدة  يف  العام 

آخرين،   8 وإصابة  املرتدين  من   6

وإعطاب  عسكرية  آلية  لتدمري  إضافة 

ولله  ثقيلني،  برشاشني  مزودتني  آليتني 

الحمد. 

جنود  كمن  العمليات  لتلك  واستكماال 

آللية  شعبان(   /19( األربعاء  الخالفة 

الـ  من  عنارص  تُقّل  الدفع  رباعية 

بمنطقة  )الصبحة(  قرية  يف   PKK

البصرية، حيث اشتبكوا معهم باألسلحة 

اآللية  إعطاب  إىل  أدى  ما  الرشاشة، 

وهالك 4 مرتدين وإصابة 4 آخرين.

آلية  ذاته  اليوم  يف  املجاهدون  ودّمر 

استهدافها  بعد   PKK الـ  ملرتدي 

بقنبلة يدوية ما أدى إىل حرقها يف قرية 

لله  والحمد  ذيبان،  بمنطقة  )الطيانة( 

توفيقه. عىل 

قتلوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

 27 املايض  األسبوع  خالل  وأصابوا 

و4  قيادي  بينهم   PKK الـ  من  مرتدا 

5 آليات يف  جواسيس، ودّمروا وأعطبوا 

الخري. ريف 

هالك 20 عنصرًا من الجيش 
النصيري بينهم 3 ضباط شرق 

السخنة
وغنائم كبيرة للمجاهدين

والية الشام - حمص

جنود  من  مرتدا   20 سقط 

خالل  قتىل  النصريي  الجيش 

رتل  عىل  الخالفة  جنود  نّفذه  كمني 

مدينة  رشق  الشامية  البادية  يف  لهم 

لسخنة. ا

 /13( الخميس  الخالفة  جنود  وكمن 

لرتل  تعاىل،  الله  بفضل  شعبان( 

جبل  قرب  املرتد  النصريي  للجيش 

السخنة،  مدينة  رشق  )البرشي( 

الخفيفة  باألسلحة  معهم  واشتبكوا 

خسائر  ليوقعوا  والثقيلة،  واملتوسطة 

عجز  الذي  الرتل،  صفوف  يف  كبرية 

إليه  الوصول  عن  النصريي  الجيش 

أخرى  كمائن  الوقوع يف  إلنقاذه خشية 

للمجاهدين.

اإلسالمية  الدولة  جنود  حصار  واستمر 

 24 قرابة  النصريي  الجيش  ملرتدي 

املبارشة  النريان  تحت  وهم  ساعة، 

مرتدا   20 لهالك  أدى  ما  للموحدين، 

 4 وتدمري  ضباط،   3 بينهم  منهم، 

يستقلونها. كانوا  آليات 

فإن  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  وبحسب 

-بفضل  غنموا  اإلسالمية  الدولة  جنود 

النصريي خالل  الجيش  الله تعاىل- من 

و3  الدفع  رباعية  آليات   10 املعركة 

وقاعدة   )23( عيار  ثقيلة  رشاشات 

وأسلحة  للدروع،  مضادة  صواريخ 

عىل  الحمد  ولله  متنوعة،  وذخائر 

توفيقه.

خاص

خاص

نحره بعد  الكسار(  حسني  )أحمد  املرتد 
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والية العراق - صالح الدين

)النبأ(  لـ  أمنّي  مصدر  رصح 

بارتفاع حصيلة قتىل وجرحى 

صالح  يف  الرافضيني  والرشطة  الحشد 

الدين إثر العملية التي نّفذها عليهم اثنان 

الدولة اإلسالمية قبل أسبوعني  من جنود 

إىل 25 هالكا ومصابا.

جنود  من  اثنني  أن  املصدر  وأضاف 

تجمع  عىل  هجوما  شنّا  قد  كانا  الخالفة 

يف  الرافضني  والرشطة  الحشد  لعنارص 

مساء  سامراء  قرب  )البوباز(  مرشوع 

والية العراق - البادية
عىل  اإلسالمية  الدولة  جنود  سيطر 

)بعاج(  منطقة  غربي  )املسعدة(  قرية 

الحشد  عنارص  عىل  شنّوه  هجوم  إثر 

العشائري املرتد فيها، حيث سيطروا عىل 

القرية بعد هروب املرتدين منها وفّجروا 

إضافة  الجواسيس،  وأحد  املختار  منزل 

للرشطة  حراسة  نقطة  استهداف  إىل 

املرتدة وسط مدينة )ربيعة(. 

من  أمنيّة  مفرزة  تمّكنت  وتفصيال، 

لهالك  أدى  ما  شعبان(،   /5( األربعاء 

قياديان،  بينهم  مرتدا،   25 وإصابة 

وإعطاب آليتني رباعيتي الدفع.

وبني املصدر أن املجاهَدين هاجما مقرا 

للحشد  التابع  السالم(  )رسايا  لفصيل 

الله  -بفضل  قتلهما  وبعد  الرافيض، 

جاءت  املقر،  حراس  من  اثنني  تعاىل- 

املرتدة  االتحادية  الرشطة  من  قوة 

نريان  تحت  لتقع  الهجوم،  مكان  إىل 

إصابة  من  بداية  تمكنا  الذين  األخوين 

وإصابة  اآلليات،  من  اثنتني  واعطاب 

مقتل عنصر للقاعدة وآخر للحوثة 
على يد جنود الخالفة في قيفة

اليمن-البيضاء والية 

األحد  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف 

تنظيم  من  عنرصا  األول(  ربيع   /24(

القاعدة بعبوة ناسفة بمنطقة )الحميضة( 

يف قيفة، ما أدى ملقتله عىل الفور واغتنام 

سالحه، ولله الحمد عىل توفيقه.

األول(  ربيع   /27( األربعاء  يوم  ويف 

استهدف املجاهدون أحد عنارص الحوثة 

بمنطقة  القناصة  باألسلحة  املرشكني 

ولله  لهالكه،  أدى  ما  قيفة،  يف  )زعج( 

الحمد.

عىل  الذين  العنارص  من  عدد  ومقتل 

. متنهما

من  املرتدين  بأن  الله-  -حفظه  وأضاف 

إىل  هرعوا  االتحادية  والرشطة  الحشد 

املكان إلخالء الجرحى والقتىل وسط حالة 

األمر  صفوفهم،  يف  والفوىض  الرعب  من 

بعد  بينهم  كبرية  بخسائر  تسبب  الذي 

بدأوا  حيث  لهم،  اإلخوة  مهاجمة  تجدد 

بإطالق النار بشكل عشوائي، دون النزول 

من السيارات، نظرا لجهلهم بمواقع إطالق 

يتعرضون  أنهم  وتقديرهم  عليهم،  النار 

 لهجوم من قبل عدد كبري من املجاهدين.

وكشف املصدر بأن املرتدين ونتيجة حالة 

تعرضهم  حني  أصابتهم  التي  الفوىض 

للهجوم، وبسبب عدم تمكنهم من تحديد 

اتهموا  فقد  عليهم،  النار  إطالق  جهة 

الكبرية  الخسائر  بهذه  بالتسبب  بعضهم 

الحشد  مرتدو  زعم  إذ  صفوفهم،  يف 

الرافيض بأن سبب العدد الكبري من القتىل 

والجرحى يف صفوفهم هو نريان الرشطة 

االتحادية املرتدة التي هبت لنجدتهم.

الله  -تقبل  املجاهدان  انسحب  وقد  هذا 

الهجوم  موقع  من  صنيعهما-  تعاىل 

من  تعاىل  الله  مّكنهما  أن  بعد  بسالم، 

النكاية يف املرتدين.

الدين قد  املكتب اإلعالمي يف صالح  وكان 

الهجوم  حصيلة  أن  سابق  وقت  يف  أعلن 

كانت 11 قتيال وجريحا من املرتدين، بناء 

قبل  الهجوم،  ملنفذي  أولية  تقديرات  عىل 

أن يتبني للمجاهدين أن الحصيلة النهائية 

أكرب من ذلك بكثري، ولله الحمد واملنة.

ارتفاع حصيلة قتلى المرتدين في 
)البوباز( إلى 25

مجاهدان اكنا نفذا الهجوم ثأرا للمسلمين في الشام

جنود الخالفة 
يصولون في 

)ربيعة( ويسيطرون 
على قرية غرب 

)بعاج(

والية العراق  - ديالى

استهدف  التي  القنص  عمليات  أّدت 

الحشد  من  املرتدين  املجاهدون  بها 

األسبوع  خالل  والرافضة  العشائري 

يسمى  ما  أعضاء  أحد  إصابة  إىل  الحايل 

املرتد،  الديمقراطي(  الوطني  )الحزب 

رافيض،  إصابة  إىل  إضافة  بليغة  بجراح 

بينما أدى تفجري عبوة ناسفة إىل إصابة 

العشائري  الحشد  عنارص  من  اثنني 

بجروح.

الخالفة  جنود  استهدف  وتفصيال، 

بسالح  شعبان(   /14( الجمعة 

الوطني  )الحزب  أعضاء  أحد  القنص 

)يوسف  بقرية  املرتد،  الديمقراطي( 

بيك( يف خانقني، ما أدى إلصابته بجروح 

والية العراق  - كركوك

عبوة  اإلسالمية  الدولة  جنود  فّجر 

أدى  ما  )همر(  آلية  عىل  الصقة 

إلعطابها وإصابة من كان عىل متنها، 

الرشطة  يف  ضابط  قتل  إىل  إضافة 

مرافقيه،  من   2 وإصابة  االتحادية 

وإصابة آخر بجروح بليغة.

الخميس  الخالفة  جنود  تمّكن  حيث 

)13/ شعبان( من تفجري عبوة الصقة 

عىل همر للرشطة االتحادية املرتدة عىل 

أدى  ما  )الرياض-كركوك(،  طريق 

إلعطابها وإصابة من كان عىل متنها.

ويف عملية أخرى استهدف املجاهدون 

الرشاشة  باألسلحة  ذاته  اليوم  يف 

املرتدة  االتحادية  الرشطة  من  عنرصا 

إعطاب همر وقتل ضابط وإصابة 3 
عناصر من الشرطة االتحادية في كركوك

رافيض  قنص  من  تمّكنوا  كما  بليغة، 

إلصابته،  أدى  ما  ذاتها،  القرية  يف  مرتد 

نسأل الله أن يُعّجل بهالكهما.

 /15( السبت  الخالفة  جنود  وتمّكن 

عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من  شعبان( 

قرية  يف  املرتد  العشائري  للحشد  تجمع 

أدى  الوقف، ما  )زاغنية كبرية( بمنطقة 

أن  الله  إلصابة عنرصين بجروح، نسأل 

يعجل بهالكهما.

يذكر أن جنود الدولة اإلسالمية تمّكنوا-

التي  العمليات  إثر  تعاىل-  الله  بفضل 

العشائري  الحشد  عنارص  عىل  نّفذوها 

خالل  املرتدين  الرافيض  والجيش 

 10 وإصابة  قتل  من  املايض  األسبوع 

إضافة  القنص،  بسالح  منهم   6 عنارص 

إىل إصابة ضابط وقتل جاسوس.

قرب قرية )النجاتية( رشق الحويجة، 

ما أدى إلصابته بجروح بليغة، نسأل 

الله أن يُعّجل بهالكه.

باألسلحة  الخالفة  جنود  قتل  ذلك  إىل 

شعبان(   /14( الجمعة  الرشاشة 

ضابطا من الرشطة االتحادية املرتدة 

وأصابوا اثنني من مرافقيه قرب قرية 

)السعدونية( غرب منطقة )الرياض(، 

ولله الحمد.

يذكر أن جنود الدولة اإلسالمية فّجروا 

خالل األسبوع املايض عبوة ناسفة عىل 

قرب  املرتدة  االتحادية  للرشطة  آلية 

قرية )الصفرة( عىل الطريق الرابط بني 

إلعطابها  أدى  ما  وكركوك(،  )تكريت 

وإصابة عنرصين كانا عىل متنها.

إصابة عضو حزب بجروح بليغة و3 
عناصر آخرين

خاص

جنود الدولة اإلسالمية بفضل الله تعاىل، 

استهداف  من  شعبان(   /13( الخميس 

باألسلحة  املرتدة  للرشطة  حراسة  نقطة 

أدى  ما  )ربيعة(،  مدينة  وسط  الرشاشة 

إلصابة عدد من املرتدين، ولله الحمد.

أمنية  مفرزة  هاجمت  لذلك  إضافة 

)املسعدة(  قرية  شعبان(   /17( االثنني 

يتحصن  والتي  )بعاج(،  منطقة  غربي 

العشائري  الحشد  من  عنارص  فيها 

وصول  فور  بالفرار  الذوا  الذين  املرتد، 

الخالفة  جنود  ففّجر  للقرية،  املجاهدين 

ألحد  وآخر  للمختار  أحدهما  منزلني 

القرية،  من  انسحبوا  ثم  الجواسيس، 

ولله الحمد.

خالل  تمكنوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

قرية  مختار  أرس  من  املايض  األسبوع 

)برئ املالح( وجاسوس للحشد العشائري 

)القريوان(،  منطقة  غرب  املرتدين 

الحمد  ولله  الرشاشة،  باألسلحة  وقتلهما 

عىل توفيقه.
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اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن 

العديد  الحايل  خالل األسبوع 

عنارص  استهدفت  التي  العمليات  من 

وقوات  والنيجر  النيجريي  الجيشني 

أدى  ما  الصليبي  اإلفريقي  التحالف 

العديد منهم بني قتيل وجريح،  لسقوط 

منازل  املجاهدين  إحراق  إىل  إضافة 

)شيبوك(  بلدة  يف  وتدمريها  الصليبيني 

أيدهم  كسبت  ملا  جزاء  )برنو(،  بمنطقة 

املسلمني وإحراق منازلهم. يف قتل 

 /16( األحد  الخالفة  جنود  تمّكن  حيث 

عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من  شعبان( 

من  عنارص  تُقّل  الدفع  رباعية  آلية 

منطقة  يف  الصليبي  اإلفريقي  التحالف 

ما  تشاد،  بحرية  من  بالقرب  )تمبوما( 

كانوا   8 وإصابة  ومقتل  لتدمريها  أدى 

الحمد. ولله  متنها،  عىل 

الخالفة  جنود  صّد  ذلك  إىل  إضافة 

 /17( تعاىل-االثنني  الله  -بتوفيق 

النيجريي  للجيش  هجوما  شعبان( 

بلدة  قرب  )ماتاري(  قرية  يف   املرتد 

معهم  واشتبكوا  يوبي،  يف  دم(  )غي 

لهالك  أدى  ما  األسلحة  أنواع  بمختلف 

الحمد. وإصابة عدد منهم، ولله 

25 هالكًا ومصابًا للتحالف 
اإلفريقي الصليبي

إىل ذلك وبتوفيق الله تعاىل، صال جنود 

عىل  شعبان(   /12( األربعاء  الخالفة 

يف  الصليبي  اإلفريقي  للتحالف  ثكنة 

)مايدوغوري(،  بمنطقة  )كروس(  بلدة 

أنواع  بمختلف  معهم  واشتبكوا 

جنود  من   10 لهالك  أدى  ما  األسلحة 

وجرح  الصليبي  اإلفريقي  التحالف 

إحراق منازل النصارى 
المحاربين جزاًء وفاقًا

جنود الخالفة يقتلون العديد 
من عناصر جيش النيجر 

ونيجريا والتحالف اإلفريقي

الحمد. ولله  آخرين،   15

الخالفة  جنود  نّفذ  )تومر(  بلدة  ويف 

عدة  هجمات  شعبان(   /18( الثالثاء 

ما  فيها  النيجر  جيش  قوات  مواقع  عىل 

أدى لهالك عدد منهم. 

ناسفة  عبوة  الخالفة  جنود  فّجر  حيث 

قرب  املرتدة  النيجر  لقوات  آلية  عىل 

أدى  ما  )ديفا(،  منطقة  )تومر( يف  بلدة 

متنها،  عىل  كان  من  وهالك  لتدمريها 

واملنّة. الحمد  ولله 

دبابة  عىل  أخرى  ناسفة  عبوة  وفّجروا 

لتدمريها  أدى  ما  ذاتها  باملنطقة  لهم 

وهالك من كان عىل متنها، ولله الحمد.

جنود  صال  كذلك،  نفسها  املنطقة  ويف 

الدولة اإلسالمية عىل ثكنة واشتبكوا مع 

أنواع  بمختلف  النيجر  جيش  عنارص 

منهم  عدد  لهالك  أدى  ما  األسلحة، 

الحمد واملنّة. وإصابة آخرين، ولله 

إحراق منازل النصارى 
المحاربين جزاءًا وفاقًا

الخالفة  جنود  اقتحم  أخرى  عملية  ويف 

نيجرييا  يف  املحاربني  للنصارى  بلدة 

وأحدثوا  شعبان(،   /12( األربعاء  يوم 

الله-نكاية كبرية يف املرشكني. -بفضل 

وأوضح مصدر عسكري خاص لـ )النبأ( 

تمكنوا  اإلسالمية  الدولة  مجاهدي  بأن 

بلدة  اقتحام  تعاىل-بعد  الله  -بفضل 

تدمري  من  )برنو(،  منطقة  يف  )شيبوك( 

النصارى  منازل  وإحراق  البلدة،  كنيسة 

إىل  ينحازوا  أن  قبل  فيها،  املحاربني 

مواقعهم ساملني، بحمد الله وحده.

من  القرية  سكان  بأن  املصدر  وبني 

قبل  بإخالئها  قاموا  املحاربني  النصارى 

أن  من  خوفا  إليهم،  املجاهدين  وصول 

واألرس. بالقتل  يطالوهم 

املجاهدين  هجمات  بأن  األخ  وأشار 

غرب  والية  يف  املحاربني  النصارى  عىل 

تعاىل- الله  -بإذن  ستستمر  إفريقية 

يدفعوا  أو  العظيم،  لله  يُسلموا  حتى 

الجزية عن يد وهم صاغرون.

قاموا  املحاربني  النصارى  أن  يذكر 

املسلمني يف شمال  مناطق  باالعتداء عىل 

يدخلون  كانوا  حيث  وجنوبها،  نيجرييا 

سيما  ال  أهلها  جميع  ويبيدون  القرى 

ما حصل من مجازر يف مدينة )فالتيو( 

يف  مجازر  ارتكبوا  حيث  نيجرييا  وسط 

منازلهم  عىل  واعتدوا  املدينة،  أهايل  حق 

وممتلكاتهم.

وكان جنود الخالفة يف غرب إفريقية قد 

التي  العسكرية  عملياتهم  خالل  تمّكنوا 

النيجريي  الجيش  عنارص  عىل  نّفذوها 

اإلفريقية  التحالف  وقوات  املرتد 

الصليبية خالل األسبوع املايض من قتل 

وإصابة 44 عنرصا وتدمري دبابتني و4 

وعدد  آليتني  واغتنام  عسكرية،  آليات 

املتنوعة.  والذخائر  األسلحة  من 

خاص

هالك وإصابة 8 عناصر من جيش 
الكونغو في )بيني(

والية وسط إفريقية
وسط  يف  الخالفة  جنود  تمّكن 

التي  العمليات  إثر  افريقية 

شنّوها عىل عنارص جيش الكونغو خالل 

العديد  وإصابة  قتل  من  الحايل  األسبوع 

منهم.

فحسب مصدر خاص بـ )النبأ( فقد قتل 

الكونغو وجرح آخر،  3 جنود من جيش 

 /15( السبت  يوم  )بوتيمبو(  منطقة  يف 

شعبان(، عىل أيدي جنود الخالفة.

هاجموا  املجاهدين  بأن  املصدر،  وبني 

قرية  يف  الكونغو  لجيش  موقعا 

الرشاشة،  باألسلحة  )كليانجوكي( 

الكفار  من  اثنني  مقتل  عن  أسفر  ما 

أحدهم،  سالح  واغتنام  ثالث،  وجرح 

القرية  نفس  يف  ثالث  جندي  قتل  فيما 

واملنة. الحمد  ولله  منفصل،   بهجوم 

الله  -بفضل  الخالفة  جنود  صال  كما 

عىل  شعبان(   /13( الخميس  تعاىل- 

)بوفاتا(  قرية  يف  الكونغو  لجيش  ثكنة 

معهم  واشتبكوا  )بيني(  بمنطقة 

أدى  ما  واملتوسطة،  الخفيفة  باألسلحة 

ولله  آخرين،   5 وإصابة  منهم   3 لهالك 

الحمد عىل توفيقه.

خاص
ثلة من املجاهدين يف والية وسط إفريقية
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30 قتياًل وجريحًا من األمن األفغاني 
وموظفي وزارة االتصاالت بهجوم 

انغماسي في اكبل

والية خراسان

نّفذ جنود الخالفة يف خراسان 

عملية  الحايل  األسبوع  خالل 

االتصاالت  وزارة  مبنى  عىل  انغماسية 

من  عنرصا  نحو30  وأصابوا  فقتلوا 

يف  العاملني  واملوظفني  األمن  رجال 

من  قياديا  قتلهم  إىل  إضافة  املبنى، 

األفغانية،  للحكومة  املوالية  امليليشيا 

وإحراق 3 ثكنات لهم.

انطلق  تعاىل،  الله  عىل  التوكل  فبعد 

الله  وأسد  ننجرهاري  )عمر  اإلخوة 

النورستاني  وعثمان  القندهاري 

السبت  الله-،  -تقبلهم  أفريدي(  وأرشد 

االتصاالت  وزارة  نحو  شعبان(   /15(

بـ)الناحية األوىل( يف مدينة كابل، حيث 

املبنى  من  بالقرب  ناسفة  عبوة  فجروا 

واشتباكهم  إليه  املجاهدين  دخول  تاله 

اليدوية  والقنابل  الرشاشة  باألسلحة 

لساعات  األفغاني  األمن  عنارص  مع 

 30 نحو  وإصابة  ملقتل  أدى  ما  عدة، 

ولله  بالوزارة،  موظفون  بينهم  مرتدا 

واملنّة.  الحمد 

ركائز  إحدى  االتصاالت  وزارة  وتعترب 

حيث  األفغانية  الطاغوتية  الحكومة 

املسلمني  عىل  موظفوها  يتجسس 

الصليبيني  ويمدون  املجاهدين  وخاصة 

املجاهدين،  العتقال  املطلوبة  باملعلومات 

األجهزة  اتصاالت  إلدارتهم  إضافة 

وحمايتها.  األمنية 

تعاىل،  الله  وبتوفيق  أخرى  عملية  ويف 

 /14( الجمعة  الخالفة  جنود  استهدف 

قياديا  الفردية  بأسلحتهم  شعبان( 

األفغانية  للحكومة  موالية  ميليشيا  يف 

مدينة  من  الثانية  الناحية  يف  املرتدة 

)جالل أباد(، ما أدى لهالكه.

املجاهدون  أحرق  سبق  ملا  إضافة 

للحكومة  موالية  مليليشيا  ثكنات   3

درة(  )باغ  قرية  يف  املرتدة  األفغانية 

ولله  ننجرهار،  يف  )أشني(  بمنطقة 

الحمد.

وأصابوا  قتلوا  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

عنرصا   92 نحو  املايض  األسبوع  خالل 

الباكستاني  والجيش  الروافض  من 

الخالفة  جنود  أحد  تنفيذ  إثر  املرتدين 

يف  لهم  تجمع  يف  استشهادية  عملية 

إضافة  بباكستان،  )كويته(  مدينة 

يف  عنارصهم  من  آخر  عدد  سقوط  إىل 

عليهم  املجاهدون  نّفذها  أمنيّة  عمليات 

يف عدد من املناطق األخرى.

مقتل قيادي وإحراق 3 ثكنات في 
ننجرهار

االنغماسيون الذين هاجموا وزارة االتصاالت بـ)الناحية األوىل( يف مدينة كابل

خاص

خاص

15 قتياًل وجريحًا من الجيش الرافضي 
الفلوجة بتفجير في 

العراق-الفلوجة والية 

جنود  من  أمنية  مفرزة  تمكنت  ومنّه،  الله  بتوفيق 

زرع  من  شعبان(    /13( الخميس  اإلسالمية  الدولة 

الفلوجة،  جنوب  )النعيمية(  منطقة  يف  ناسفة  عبوة 

الرافيض  الجيش  تُقّل عنارص من  وتفجريها عىل عربة 

املرتد، ما أدى لهالك وإصابة 15 عنرصا، ولله الحمد 

عىل توفيقه.

 تفجير عبوة ناسفة في منزل مختار حي 

)القاهرة( في الموصل
والية العراق - نينوى

األحد  الخالفة  جنود  فّجر  تعاىل،  الله  عىل  التوّكل  بعد 

حي  مختار  منزل  يف  ناسفة  عبوة  شعبان(   /16(

)القاهرة( يف الجانب األيرس من مدينة املوصل، ما أدى 

ألرضار مادية، ولله الحمد.

تدمير آلية وقتل وإصابة 13 مرتدًا من 
PKK بهجين الـ 

والية الشام - الربكة

بعد التوّكل عىل الله تعاىل، تمّكنت مفرزة أمنيّة السبت 

من عنارص  تُقّل  شاحنة  رصد  من  شعبان(   /15( 

الـPKK  املرتدين يف مدينة هجني، حيث فّجروا عليها 

 6 وإصابة   7 وهالك  لتدمريها  أدى  ما  ناسفة،  عبوة 

آخرين كانوا عىل متنها، ولله الحمد عىل توفيقه. 

 PKK إعطاب آلية وإصابة 3 عناصر للـ
في منبج

والية الشام - حلب

بتوفيق من الله وحده، فّجر املجاهدون دّراجة مركونة 

  PKKاالثنني )17/ شعبان( عىل آلية رباعية الدفع للـ

أدى  ما  منبج،  بمدينة  )الصناعة(  شارع  يف  املرتدين 

متنها،  عىل  كانوا  عنارص   3 وإصابة  وهالك  إلعطابها 

ولله الحمد.

تقرير مصور لكمائن المجاهدين في 
)فزان(

والية ليبيا - فزان

بتوفيق الله تعاىل، أصدر املكتب اإلعالمي األحد )16/ 

املجاهدين  كمائن  من  لجانب  مصورا  تقريرا  شعبان( 

التي نّفذوها عىل عنارص املرتدين من ميليشيا )حفرت( 

املرتد جنوب مدينة )سبها(، ولله الحمد.

أخبـار
متفرقة

والية الصومال

الله تعاىل، استهدفت  بتوفيق 

جنود  من  أمنية  مفرزة 

آلية  شعبان(   /19( األربعاء  الخالفة 

وعيس(  محمد  )يوسف  املدعو  املرتد 

يف  الصومال(  رشق  )إقليم  طاغوت 

عليها  فجروا  حيث  بوصاصو،  مدينة 

ومقتل  إلعطابها  أدى  ما  ناسفة  عبوة 

فيما  آخرين،   3 وإصابة  مرافقيه  أحد 

نسأل  التفجري،  من  الطاغوت  نجى 

استهداف طاغية )إقليم شرق الصومال( بعبوة 
ناسفة وقتل ضابط في الشرطة الصومالية

بهالكهم. يعّجل  أن  الله 

ويف  إنه  )النبأ(  لـ  خاص  مصدر  وقال 

الدولة  العارشة صباحا فّجر جنود  تمام 

املرتد  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  اإلسالمية 

مقر  مبنى  أمام  توقفها  أثناء  الطاغوت 

)املحافظة( بمدينة بوصاصو، حيث وقع 

التفجري بعد لحظات من مغادرته لآللية 

التي كان يستقلها.

وأضاف أنه لحظة تفجري العبوة الناسفة 

كان عىل متن اآللية نائب الطاغوت، حيث 

وأغلقوا  عشوائيا  النار  املرتدون  أطلق 

اعتقاالت  ونّفذوا  للمكان  املؤدية  الطرق 

عشوائية حول مكان العملية.

إضافة لذلك وبتوفيق الله تعاىل، تمّكنت 

السبت )15/ شعبان( من  أمنية  مفرزة 

قتل ضابط يف الرشطة الصومالية املرتدة 

ولله  مقديشو،  بمدينة  )توفيق(  حي  يف 

الحمد.

بأن  )النبأ(  لـ  أمني  مصدر  وكشف 

الضابط الهالك يشغل منصب نائب قائد 

جنوب  الواقع  )توفيق(  حي  يف  الرشطة 

مدينة مقديشو.
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عدة  غزوات  املاضية  الفرتة  شهدت 

-التي  اإلسالمية  الدولة  ملجاهدي 

قرى  عىل  لها-  تعاىل  الله  وفقهم 

تمكن  مختلفة،  مناطق  يف  وبلدات 

السيطرة  من  املجاهدون  خاللها 

أهداف  لتحقيق  عليها،  املؤقتة 

من  االنسحاب  ثم  سلفا،  محددة 

من  العدو  قوات  تمكن  قبل  املنطقة، 

أو  جنودها  الستنقاذ  إليها  الوصول 

أنصارها.

من  كل  يف  العمليات  هذه  مثل  رأينا  وقد 

وجه  عىل  والعراق  إفريقية  وغرب  ليبيا 

جديدا،  ليس  األسلوب  وهذا  الخصوص، 

فرتات  يف  املجاهدون  استخدمه  لطاملا  إذ 

غاية  يف  أسلوبا  وسيبقى  التمكني،  عدم 

حرب  فرتات  يف  املجاهدين  بيد  القوة 

الكفار  ضد  يخوضونها  التي  العصابات 

عىل  الدائمة  للسيطرة  تمهيدا  واملرتدين، 

األرض والدخول يف حرب جبهات للدفاع 

عنها عند الرضورة.

وصف األسلوب

قوات  مفاجأة  عىل  األسلوب  هذا  ويعتمد 

تأمني  يمكن  ضعيفة،  مناطق  يف  العدو 

تفوق يف القوة للمجاهدين فيها، واقتحام 

قرية أو أكثر أو إحدى البلدات أو املدن، 

بحسب طاقة املجاهدين، ومن ثم رضب 

يمّكن  بما  داخلها،  العدو  قوة  تحييد  أو 

املنطقة  داخل  التحرك  من  املجاهدين 

الغزوة،  من  أهدافهم  وتحقيق  بحرية، 

من  االنسحاب  ثم  قليلة،  ساعات  خالل 

يف  الدخول  تجنب  مع  الهجوم،  موقع 

والسعي  العدو،  ضد  حاسمة  معركة 

املجاهدين  صفوف  يف  الخسائر  لتجنب 

قدر اإلمكان.

أما طريقة التنفيذ وكذلك املدى الزماني 

بحسب  تختلف  أمور  فهي  واملكاني، 

من  فيها  العدو  وحال  املنطقة،  طبيعة 

والقدرة  واالنتشار  والقوة  االنتباه  حيث 

حيث  من  املجاهدين  وحال  الرد،  عىل 

والخربات  والبرشية،  املادية  اإلمكانات 

فإنها  وكذلك  والتنفيذ،  التخطيط  يف 

بني  الرصاع  بلغها  التي  للمرحلة  تخضع 

املجاهدين وأعدائهم.

الظهور والتالشي

املجاهدين  وجدنا  الطريقة،  ناحية  فمن 

العصابات،  لحرب  االبتدائية  الفرتات  يف 

منطقة  أي  فيها  لهم  يكون  ال  والتي 

آمنا  موئال  أو  للهجمات  منطلقا  تصلح 

يف  الشوارع  إىل  يخرجون  إليها،  للركون 

أوقات محددة، وهم مسّلحون بما يتوفر 

بعد  إخفاؤه  يمكنهم  سالح  من  بأيديهم 

من  يرتدون  ال  ملثمون  عملهم،  انتهاء 

املنطقة،  أهل  ثياب  شابه  ما  إال  اللباس 

الحاجة  عند  التخفي  عليهم  ليسهل 

لذلك، فينترشون يف املنطقة، ويسيطرون 

لساعات  جزئي  أو  كامل  بشكل  عليها 

ثم  انتشارهم،  هدف  وينفذون  قليلة، 

يبدؤون  باالنسحاب  األمر  تلقيهم  وعند 

بالتاليش والذوبان، دون أن يعثر عدوهم 

عىل آثارهم فيما بعد.

فهذه الطريقة يمكن للمجاهدين تنفيذها 

املنطقة،  داخل  قوة  لديهم  كان  حال  يف 

وكان باإلمكان لديهم االختفاء بعد انتهاء 

دون  مبارشة،  أهدافه  وتحقيق  العمل 

واالعتقال  املداهمة  لخطر  يتعرضوا  أن 

بحمالت  يقوم  قد  الذي  العدو  قبل  من 

املجاهدين  انسحاب  فور  كبرية  تمشيط 

املنفذين  املجاهدين  عىل  للعثور  منها 

للسيطرة املؤقتة عىل املنطقة.

التسلل والتمويه والكسر

الحاالت  بعض  يف  رأيناهم  وكذلك 

التي  املناطق  إىل  الليل  خالل  يتسللون 

يف  وخاصة  فيها،  العدو  تواجد  يضعف 

األرياف املعزولة، ليقوموا بتمشيط إحدى 

القرى بعدد قليل من املجاهدين، العتقال 

أو  املرتدين،  أموال  واغتنام  املطلوبني، 

بعد  املنطقة  من  االنحياز  ثم  إتالفها، 

آثارا  يرتكوا  أن  دون  أهدافهم،  تحقيق 

واعتقالهم،  تعقبهم  العدو  لقوات  تتيح 

املجاهدون  بأن يظهر  تنفيذ هذا  ويمكن 

العدو  مظهر  من  يتخذوا  أو  أنفسهم، 

نفسه غطاء لهم.

التي  الشهرية  حديثة  غزوة  يف  ورأيناهم 

 )2 الصوارم  )صليل  إصدار  وثقها 

بغطاء  مداخلها  من  املدينة  يقتحمون 

عىل  ويسيطرون  املرتدة،  سوات  قوات 

عددا  فيها  حققوا  حيث  أجزائها،  معظم 

إىل  منها  ينحازوا  أن  قبل  األهداف،  من 

الصحراء خالل ساعات.

يف حني أنهم عمدوا يف بعض الحاالت إىل 

املدن  حول  القوية  الصد  خطوط  كرس 

لرضب  عنوة،  إليها  والدخول  واألرياف، 

نقاط قوة العدو داخلها، والسيطرة بذلك 

عىل املنطقة يف ظل الصدمة التي تصيب 

يستعيد  أن  قبل  االنسحاب  ثم  العدو، 

أو  صفوفه،  ترتيب  ويعيد  وعيه،  العدو 

يستجلب قوات إسناد من خارج منطقته 

السيطرة. الستعادة 

المداهمات األمنية

اقتحامات  فإن  أخرى  حاالت  ويف 

املجاهدين للمناطق تأخذ شكل املداهمات 

األجهزة  أو  الرشطة  بها  تقوم  التي 

يف  العدو  دفاعات  تكون  حيث  األمنية، 

أو غري موجودة،  للغاية  املنطقة ضعيفة 

إىل  الدخول  املجاهدين  عىل  يسهل  مما 

خالل  بحرية  فيها  والتجول  املنطقة 

ساعات معينة، وتنفيذ كل أهدافهم دون 

مقاومة كبرية من املرتدين، ثم االنسحاب 

إىل حيث أتوا قبل أن تتمكن قوات العدو 

الفاعلة من الوصول إىل املنطقة، إن كان 

يف نيتها الحضور أصال.

وهذا ما رأيناه يف هجمات اإلخوة يف ليبيا 

الجنوب  مناطق  يف  املعزولة  البلدات  عىل 

سوى  فيها  تحدث  ال  والتي  الليبي، 

اشتباكات قليلة مع بعض رجال الرشطة 

عىل  والسيطرة  بقتلهم  تنتهي  واألمن، 

تبقى  ما  ملداهمة  التفرغ  ثم  مقّراتهم، 

منازلهم  داخل  املنطقة  يف  املرتدين  من 

كل  أخذ  وكذلك  قتلهم،  أو  العتقالهم 

أموال  وإتالف  الغنائم،  من  يمكن  ما 

العودة  ثم  نقلها،  يمكن  التي ال  املرتدين 

منطقة  لرضب  مجددا،  الصحراء  إىل 

أخرى، أو العودة لرضب املنطقة نفسها 

وتيرست  ذلك  املجاهدون  أراد  حال  يف 

لهم اإلمكانيات.

مدى الغزوة

الزماني،  الغزوة  ملدى  بالنسبة  أما 

عىل  املجاهدين  سيطرة  مدة  به  فيقصد 

يتوقف  وهذا  اقتحامها،  بعد  املنطقة 

فقد  عدوهم،  وقوة  املجاهدين  قوة  عىل 

قوات  تحرض  أن  قبل  جدا  الوقت  يضيق 

اإلخوة  تطويق  وتحاول  الكبرية،  العدو 

معركة  يف  الدخول  عىل  وإجبارهم 

املجاهدين،  صالح  يف  ليست  تصادمية 

املناطق  يف  خاصة  األمر  هذا  يطول  وقد 

قبل  العدو  قوات  ستتأخر  التي  املعزولة 

بيد  الخيار  يكون  وقد  إليها،  الوصول 

املجاهدين تماما إن أيقنوا أن ال إمكانية 

املكان،  إىل  الربية  العدو  قوات  لوصول 

حال  يف  الطريان  تدخل  إمكانية  مع 

يف  ليس  والذين  فيها،  املجاهدين  بقاء 

مخططهم البقاء فيها، فيعتمد األمر عىل 

هدفهم.

املكاني للغزوة يتعلق  املدى  وكذلك فإن 

االنتشار  عىل  املجاهدين  بقدرة  أساسا 

وهكذا  الواسعة،  املساحات  وتغطية 

يتفاوت مدى الغزوات بني قرية صغرية 

مدينة  أو  مدينة  من  حي  أو  بلدة  أو 

كاملة.

الغزوة  خالل  يتغري  قد  املدى  أن  كما 

ورسعة  العدو،  مقاومة  درجة  بحسب 

تقدم املجاهدين، حيث قد يغلب عىل ظن 

يساعد  الرسيع  العدو  انهيار  أن  األمري 

احتمال  مع  أكرب،  تقدم  تحقيق  عىل 

قبل  من  استدراج  خطة  لوجود  ضعيف 

اآلمن لالنسحاب  الطريق  العدو، ووجود 

التطويق. ومنع 

بما  ذلك  عىل  مثاال  نرضب  أن  ويمكننا 

الخالف  مع  املوصل،  مدينة  يف  حدث 

السيطرة  كان  عليها  الهجوم  هدف  بأن 

داخلها  للعدو  وليس فقط توجيه رضبة 

الجيش  انهيار  أدى  االنسحاب، حيث  ثم 

اتخاذ  إىل  األمنية  والقوات  الرافيض 

الهجوم  بتوسيع  القرار  فورا  املجاهدين 

ثم  املدينة  من  األيرس  الجانب  ليشمل 

مالحقة فلول العدو الهاربة.

املجاهدين  يكون هدف  أن  يمكن  فهكذا 

املدينة  من  جزء  عزل  األسايس 

بعض  لتنفيذ  مؤقتا  عليه  والسيطرة 

خالل  يجدون  قد  ولكنهم  األهداف، 

انهار  العدو  أن  للحي  االقتحام  عملية 

يف أحياء مجاورة أو انسحب من املدينة 

القوة  من  املجاهدين  لدى  ويكون  كلها، 

الهجوم،  نطاق  توسيع  من  يمكنهم  ما 

واالستفادة من عامل املفاجأة واالرتباك 

الوقت  واستثمار  العدو،  صفوف  يف 

صفوفه  ترتيب  قبل  سيحتاجه  الذي 

سيطرة  عملية  يف  مضاد،  بهجوم  للقيام 

انسحب  التي  املناطق  كامل  عىل  مؤقتة 

يمكن  ما  أقىص  وتحقيق  العدو،  منها 

منها  االنسحاب  قبل  فيها،  األهداف  من 

مع  تصادمية  معركة  يف  للدخول  تجنبا 

قوات العدو القادمة الستعادة السيطرة 

الوضع. عىل 

وسنبحث يف املقال القادم -بإذن الله- يف 

أهداف هذا النوع من الهجمات الرسيعة، 

لتتبني بذلك فائدتها الكبرية للمجاهدين، 

املناسبة  األمثلة  بعض  إىل  اإلشارة  مع 

للغرض، والحمد لله رب العاملني.

تعريف

إسـقـاط المـدن مـؤقـتـا
1أكسـلـوب عـمـل للـمـجـاهدين
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مقاالت 10
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو )2(

والنجوى  الرس  سامع  لله  الحمد 

وّفق  الذي  والبلوى  الرض  وكاشف 

عىل  اآلخرة  إليثار  املؤمنني  عباده 

نبي  عىل  والسالم  والصالة  األوىل 

مصابيح  وصحبه  آله  وعىل  الهدى 

تبعهم  بإحسان  ــن  وم الــدجــى 

أما بعد: واقتفى، 

عىل  الباقي  يقدم  لبيب  عاقل  كل  فإن 

عن  ويعزف  الدائم  يف  ويرغب  الفاني، 

لعباده  كتابه  يف  الله  بني  وقد  الزائل، 

الفانية  الحياة  من  اآلخرة خري  الدار  أن 

َماذَا  اتََّقْوا  ِللَِّذيَن  }َوِقيَل  سبحانه:  فقال 

أَْحَسنُوا  ِللَِّذيَن  َخرْيًا  َقالُوا  َربُُّكْم  أَنَْزَل 

َخرْيٌ  اآْلِخَرِة  َوَلَداُر  َحَسنٌَة  نْيَا  الدُّ َهِذِه  يِف 

اْلُمتَِّقنَي{ ]النحل: 30[. َداُر  َوَلِنْعَم 

"يقول:  الله:  رحمه  الطربي  اإلمام  قال 

نْيا،  الدُّ َداِر  ِمْن  َلُهْم  خري  اآلخرة  ولدار 

أعظم  فيها  لهم  أعّدها  التي  الله  وكرامة 

الدنيا"  يف  لهم  عجلها  التي  كرامته  من 

]التفسري[.

سبحانه:  فقال  أكرب  أجرها  أن  وبنّي 

َما  بَْعِد  ِمْن  اللَِّه  يِف  َهاَجُروا  }َوالَِّذيَن 

َوأَلَْجُر  َحَسنًَة  نْيَا  الدُّ يِف  َُّهْم  ئَن َلنُبَوِّ ُظِلُموا 

]النحل:  يَْعَلُموَن{  َكانُوا  َلْو  أَْكرَبُ  اآْلِخَرِة 

.]41

"يقول:  الله:  رحمه  الطربي  اإلمام  قال 

فيه  هجرتهم  عىل  إياهم  الله  ولثواب 

هنالك  إياهم  ثوابه  ألن  أكرب،  اآلخرة  يف 

يبيد"  وال  نعيمها  يدوم  التي  الجنة 

]التفسري[.

الحياة  بهذه  الناس  أكثر  فإن  ذلك  ومع 

الباقية  الحياة  وعن  متمسكون،  الفانية 

بقوله:  العاملني  أخرب رب  معرضون كما 

 )16( نْيَا  الدُّ اْلَحيَاَة  تُْؤِثُروَن  }بَْل 

َواآْلِخَرُة َخرْيٌ َوأَبَْقى{ ]األعىل: 16، 17[.

بالدنيا  الراضني  تعاىل  الله  عاتب  وقد 

آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  فقال:  املؤمنني  من 

َسِبيِل  يِف  انِْفُروا  َلُكُم  ِقيَل  إِذَا  َلُكْم  َما 

ِباْلَحيَاِة  أََرِضيتُْم  اأْلَْرِض  إىَِل  اثَّاَقْلتُْم  اللَِّه 

نْيَا  نْيَا ِمَن اآْلِخَرِة َفَما َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ الدُّ

قال   ،]38 ]التوبة:  َقِليٌل{  إاِلَّ  اآْلِخَرِة  يِف 

"وقوله:  الله:  رحمه  الطربي  اإلمام 

اآْلِخَرِة(،  ِمَن  نْيَا  الدُّ ِباْلَحيَاِة  }أََرِضيتُْم 

الدنيا  بحظ  أرضيتم  ثناؤه،  جل  يقول 

اآلخرة،  نعيم  من  عوًضا  فيها،  والّدعة 

وما عند الله للمتقني يف جنانه }َفَما َمتَاُع 

فما  يقول:  اآْلِخَرِة{،  يِف  نْيَا  الدُّ اْلَحيَاِة 

الذي يستمتع به املتمتعون يف الدنيا من 

عيشها ولذَّاتها يف نعيم اآلخرة والكرامة 

طاعته  وأهل  ألوليائه  الله  ها  أعدَّ التي 

فاطلبوا،  لهم:  يقول  يسري،   َقِليٌل{،  }إاِلَّ 

ورشف  اآلخرة،  نعيم  املؤمنون،  أيها 

وأكثرهن  وغريهن  الزوجات  النساء  يف 

وابتالء  فتنتهن  ودوام  الزوجات  فتنة 

خرضة  الدنيا  ومعنى  بهن  الناس  أكثر 

شيئان  به  ــراد  امل أن  يحتمل  حلوة 

ونضارتها  للنفوس  حسنها  أحدهما 

فإن  الحلوة  الخرضاء  كالفاكهة  ولذتها 

الدنيا  فكذا  حثيثا  طلبا  تطلبها  النفوس 

األخرض  كاليشء  فنائها  رسعة  والثاني 

مستخلفكم  ومعنى  الوصفني  هذين  يف 

الذين  القرون  من  خلفاء  جاعلكم  فيها 

أم  بطاعته  تعملون  هل  فينظر  قبلكم 

مسلم[. ]رشح  وشهواتكم"  بمعصيته 

مهما  الدنيا  الحياة  إن  املسلمون  أيها 

يزن  ال  فإنه  وزينتها  زخرفها  شأن  بلغ 

وملذاتها  اآلخرة  الدار  نعيم  من  ذرة 

فإياكم واالفتتان فيها فإنه عني ما خافه 

نبيكم صىل الله عليه وسلم عليكم. ففي 

من  بمال  قدم  عبيدة  أبا  أن  الصحيحني 

أبي  بقدوم  األنصار  فسمعت  البحرين، 

النبي  مع  الفجر  صالة  فوافوا  عبيدة، 

انرصف  فلما  وسلم،  عليه  الله  صىل 

تعرضوا له، فتبسم رسول الله صىل الله 

عليه وسلم حني رآهم، ثم قال: )أظنكم 

سمعتم أن أبا عبيدة قدم بيشء(، قالوا: 

)فأبرشوا  قال:  الله،  رسول  يا  أجل 

وأملوا ما يرسكم، فوالله ما الفقر أخىش 

عليكم  تبسط  أن  أخىش  ولكني  عليكم، 

قبلكم،  كان  من  عىل  بسطت  كما  الدنيا 

وتهلككم  تنافسوها،  كما  فتنافسوها 

كما أهلكتهم( ويف رواية: )وتلهيكم كما 

ألهتهم(.

للمؤمنني  الله  أعده  مما  القليل  وإن 

وما  الدنيا  من  يف سبيله خري  املجاهدين 

أنس  عن  البخاري  صحيح  ففي  فيها  

النبي  عن   ، عنه  الله  ريض  مالك  بن 

يف  )لروحة  قال:  وسلم  عليه  الله  صىل 

سبيل الله، أو غدوة، خري من الدنيا وما 

الجنة،  من  أحدكم  قوس  ولقاب  فيها، 

-يعني سوطه- خري من  قيد  أو موضع 

أهل  من  امرأة  أن  ولو  فيها،  وما  الدنيا 

ألضاءت  األرض  أهل  إىل  اطلعت  الجنة 

بينهما، وملألته ريحا، ولنصيفها عىل  ما 

رأسها خري من الدنيا وما فيها(.

من  تكونوا  ألن  اسعوا  املؤمنون  أيها 

أوصاكم  كما  لها  العاملني  اآلخرة  أبناء 

عيل بن أبي طالب ريض الله عنه بقوله: 

وارتحلت  مدبرة،  الدنيا  "ارتحلت 

اآلخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، 

تكونوا من  اآلخرة، وال  أبناء  فكونوا من 

أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل وال حساب، 

وغدا حساب وال عمل" ]رواه البخاري[، 

العاملني. لله رب  والحمد 

بطاعِته  ألوليائه،  الله  عند  التي  الكرامة 

النفري  أمره يف  إىل  اإلجابة  إىل  واملسارعة 

الطربي[. لجهاد عدوِّه". ]تفسري 

الله: "هذا رشوع  ابن كثري رحمه  وقال 

يف عتاب من تخلف عن رسول الله صىل 

حني  تبوك،  غزوة  يف  وسلم  عليه  الله 

الحر  شدة  يف  والظالل  الثمار  طابت 

أَيَُّها  }يَا  تعاىل:  فقال  القيظ،  وحمارة 

انِْفُروا  َلُكُم  ِقيَل  إِذَا  َلُكْم  َما  آَمنُوا  الَِّذيَن 

يِف َسِبيِل اللَِّه{ أي: إذا دعيتم إىل الجهاد 

أي:  األْرِض{  إىَِل  }اثَّاَقْلتُْم  الله  سبيل  يف 

الدعة  يف  املقام  إىل  وملتم  تكاسلتم 

}أََرِضيتُْم  الثمار،  وطيب  والخفض 

لكم  ما  أي:  اآلِخَرِة{  ِمَن  نْيَا  الدُّ ِباْلَحيَاِة 

بدال  بالدنيا  منكم  أرضا  هكذا  فعلتم 

يف  وتعاىل  تبارك  زهد  ثم  اآلخرة؟  من 

}َفَما  فقال:  اآلخرة،  يف  ورغب  الدنيا، 

َقِليٌل{"  إاِل  اآلِخَرِة  يِف  نْيَا  الدُّ اْلَحيَاِة  َمتَاُع 

]التفسري[.

فقال  الدنيا  شأن  من  تعاىل  الله  وحّقر 

َمتَاُع  إاِل  نْيَا  الدُّ اْلَحيَاُة  "}َوَما  سبحانه: 

الله:"  رحمه  كثري  ابن  قال  اْلُغُروِر{ 

َمتَاُع  إاِل  نْيَا  الدُّ اْلَحيَاُة  }َوَما  َوَقْولُُه: 

وتحقريا  الدنيا،  لشأن  تصغريا  اْلُغُروِر{ 

زائلة"  قليلة  فانية  دنيئة  وأنها  ألمرها، 

]التفسري[.

بن  املستورد  عن  مسلم  صحيح  ويف 

سمعت  قال:  فهر  بني  أخي  شــداد، 

يقول:  عليه وسلم  الله  الله صىل  رسول 

ما  مثل  إال  اآلخرة  يف  الدنيا  ما  )والله 

-وأشار  هذه  إصبعه  أحدكم  يجعل 

بم  فلينظر  اليم،  يف  بالسبابة-  يحيى 

ترجع؟(.

"ومعنى  الله:  رحمه  النووي  قال 

يف  اآلخرة  إىل  بالنسبة  الدنيا  ما  الحديث 

اآلخرة  ودوام  لذاتها  وفناء  مدتها  قرص 

املاء  كنسبة  إال  ونعيمها  لذاتها  ودوام 

البحر"  باقي  إىل  باألصبع  يعلق  الذي 

]رشح مسلم[.

املبينة  األمثلة  كتابه  يف  الله  ورضب 

هي  فبينا  وزوالها  انقضائها  لرسعة 

بنضارتها  تزهر  لطالبها  متزينة 

فتّانة  جميلة  كزهرة  القلوب  لتستهوي 

برهة  إال  تلبث  ال  إليها  الناظر  تخدع 

النضارة  تلك  فتتالىش  تذبل  حتى 

يابسة  لتصبح  الجمال  ذلك  ويضمحل 

هكذا  تكن  لم  كأنها  الرياح  تفرقها 

ذلك  مبينا  تعاىل  قال  الدنيا  الحياة  مثل 

ْب  }َوارْضِ مقالة:  وأوضح  عبارة  بأوجز 

ِمَن  أَنَْزْلنَاُه  َكَماٍء  نْيَا  الدُّ اْلَحيَاِة  َمثََل  َلُهْم 

َماِء َفاْختََلَط ِبِه نَبَاُت اأْلَْرِض َفأَْصبََح  السَّ

ُكلِّ  َعىَل  اللَُّه  َوَكاَن  يَاُح  الرِّ تَذُْروُه  َهِشيًما 

ٍء ُمْقتَِدًرا{ ]الكهف: 45[.  يَشْ

عيبت  "فما  الله:  ابن رجب رحمه  وقال 

وتقلب  فنائها  ذكر  من  بأكثر  الدنيا 

انقضائها  عىل  دليل  أدل  وهو  أحوالها 

بالسقم  صحتها  فتتبدل  وزوالها 

بالهرم  وشبيبتها  بالعدم  ووجودها 

باملوت  وحياتها  بالبؤس  ونعيمها 

وعمارتها  النفوس  األجسام  فتفارق 

األحباب  بفرقة  واجتماعها  بالخراب 

]لطائف  تراب"  الرتاب  فوق  ما  وكل 

املعارف[.

الدنيا  يف  العارفون  زهد  فقد  ولذلك 

لها وكان رسولنا  وطلبوا اآلخرة وعملوا 

الناس  أزهد  من  وسلم  عليه  الله  صىل 

ريض  مسعود  بن  الله  عبد  فعن  فيها 

الله  رسول  "اضطجع  قال:  عنه،  الله 

فأثر  حصري،  عىل  وسلم  عليه  الله  صىل 

أمسح  جعلت  استيقظ،  فلما  جنبه،  يف 

آذنتنا  أال  الله،  رسول  يا  فقلت:  جنبه، 

شيئا؟  الحصري  عىل  لك  نبسط  حتى 

وسلم:  عليه  الله  صىل  الله  رسول  فقال 

)ما يل وللدنيا؟ ما أنا والدنيا؟ إنما مثيل 

شجرة،  تحت  ظل  كراكب  الدنيا  ومثل 

ثم راح وتركها( ]رواه أحمد[.

عليه  الله  صىل  النبي  حذرنا  فقد  ولذا   

مسلم  صحيح  ففي  فتنتها  من  وسلم 

الله  ريض  الخدري  سعيد  أبي  عن 

وسلم،  عليه  الله  صىل  النبي  عن  عنه، 

وإن  خرضة،  حلوة  الدنيا  )إن  قال: 

كيف  فينظر  فيها،  مستخلفكم  الله 

النساء،  واتقوا  الدنيا  فاتقوا  تعملون، 

يف  كانت  إرسائيل  بني  فتنة  أول  فإن 

النساء(.

يف  هو  هكذا  الله:"  رحمه  النووي  قال 

ومعناه  الدنيا  فاتقوا  النسخ  جميع 

وتدخل  وبالنساء  بها  االفتتان  تجنبوا 

كونوا أبناء اآلخرة
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الواليات المتحدة تكّذب خبر تحذيرها سابقا 
من هجمات سريالنكا المباركة

كّذبت الواليات املتحدة املزاعم التي أطلقتها بعض وسائل 

اإلعالم بخصوص توفر معلومات مسبقة لديها عن عزم 

جنود الخالفة تنفيذ هجمات يف رسيالنكا.

ونفت السفرية األمريكية يف رسيالنكا علم بالدها املسبق 

بهجمات كان جنود الدولة اإلسالمية يخططون لتنفيذها 

عىل كنائس النصارى والفنادق التي يتواجد فيها رعايا 

دول التحالف الصليبي.

وأضافت السفرية للصحافيني يف كولومبو: "لم يكن لدينا 

مخططات  هناك  أن  نعتقد  الهجمات  بهذه  مسبق  علم 

الهجوم دون سابق  إرهابية مستمرة، يمكن لإلرهابيني 

الكبرية  التجمعات  هي  النموذجية  واألهداف  إنذار، 

واألماكن العامة."

وكانت وسائل إعالم رسيالنكية وعاملية رّوجت ألخبار عن 

تلقي حكومة رسيالنكا وأجهزة مخابراتها تحذيرات من 

وقوع هجمات يوم "عيد الفصح" الكفري الذي يحتفل 

فيه النصارى يف كل مكان.

لسان  عىل  املتحدة  الواليات  حذرت  آخر  جانب  ومن 

سفريتها من وجود مخططات لهجمات "إرهابية" أخرى 

يف املنطقة.

الدولة  من جنود   8 نفذها  التي  الغزوة  يف  وقتل وجرح 

حكومة  وأعلنت  املرشكني،  من   1000 قرابة  اإلسالمية 

وهو   360 بلغ  منهم  القتىل  عدد  أن  الكافرة  رسيالنكا 

املصابني  من  كبري  عدد  وجود  ظل  يف  للزيادة  مرشح 

إصابات خطرة.

بعد عامين من استشهاده
ألمانيا تزعم اكتشاف رابط بين )أنيس 

العمري( والدولة اإلسالمية !!
كشفت أملانيا عن معلومات جديدة زعمت التوصل إليها 

عن منفذ هجوم برلني املبارك )أنيس العمري( تقبله الله.

تشري  معلومات  إىل  توصلها  األملانية  الرشطة  وزعمت 

وبني  تعاىل  الله  تقبله  )العمري(  بني  ارتباط مسبق  إىل 

املفارز األمنية لدولة اإلسالمية العاملة يف أوروبا.

فإن  الرشطة  تقارير  إىل  استنادا  أملانية  صحيفة  وقالت 

منفذ هجوم برلني كان فردا يف مجموعة جهادية تابعة 

للدولة اإلسالمية يف أملانيا، خططت سابقا لتنفيذ هجمات 

يف البالد، كما كان عىل تواصل مع جنود الدولة اإلسالمية 

يف ليبيا، باإلضافة إىل وجود أدلة عىل ارتباط بني مجموعة 

املجاهدين يف أملانيا، وإخوانهم يف فرنسا منفذي هجمات 

باريس وبروكسل املباركة.

وكان األخ )أنيس العمر( تقبله الله تعاىل، قد نفذ هجوما 

عىل تجمع للصليبيني يف برلني، مستخدما شاحنة اخرتق 

بها التجمع، ليوقع أكثر من 70 قتيالً وجريحاً يف صفوف 

الصليبيني.

الهجوم،  موقع  من  االنسحاب  من  الله-  -تقبله  وتمكن 

اشتبك  أن  بعد  إيطاليا  يف  ليقتل  أملانيا،  من  والخروج 

أثناء عبوره  اعتقاله  التي حاولت  الصليبية  الرشطة  مع 

الحدود.

اإلعالم  ووسائل  املخابرات  أجهزة  تنفي  ما  وعادة 

املرتبطة بها وجود صالت حقيقية بني منفذي الهجمات 

داخل الدول الصليبية وبني الدولة اإلسالمية، يف محاولة 

للتخفيف من وطأة الهجوم بإثبات وجود اخرتاق أمني 

كبري سمح بارتباطات غري مكتشفة بني مجموعات مقيمة 

يف تلك البلدان وبني جنود الدولة اإلسالمية خارجها.

تصعيد جديد بين أمريكا وإيران عنوانه النفط

الحظر  من  االستثناءات  إلغاءها  املتحدة  الواليات  أعلنت 

إيران، مهّددة  النفط من  الدول  الذي تفرضه عىل رشاء 

بإيقاف مبيعات إيران من النفط كليا.

وقال وزير الخارجية األمريكي الصليبي )بومبينو( بأن 

بالده ستوقف الشهر املقبل منح املزيد من االستثناءات 

من حظر رشاء النفط اإليراني التي كانت تقدمها لبعض 

الدول، مبينا إمكان تعرض الدول التي ستخرق الحظر 

لعقوبات اقتصادية أمريكية.

عىل  التضييق  من  هدفها  أن  املتحدة  الواليات  وتزعم 

الرافضية  الحكومة  إجبار  هو  اإليراني  النفط  صادرات 

بالصواريخ  املنطقة  تهديد  عن  التوقف  عىل  إيران  يف 

من  كل  يف  الرافضية  امليليشيات  دعم  وعن  البالستية 

العراق والشام واليمن.

وكانت اإلدارة األمريكية قدمت إعفاءات للدول املستوردة 

وكوريا  وتايوان  والصني  الهند  تشمل  اإليراني  للنفط 

ستنتهي  وإيطاليا،  واليونان  واليابان  وتركيا  الجنوبية 

مدتها بعد أسبوع تقريبا.

و"اإلمارات"  "السعودية"  طواغيت  من  كل  وأعلن 

قد  الذي  النفط  إمدادات  يف  النقص  تعويض  عزمهم 

يحدث يف حال انخفاض صادرات النفط اإليرانية، األمر 

لهم،  عداوة  إعالن  بمثابة  إيران  طواغيت  اعتربه  الذي 

النفط  سوق  يف  مكانهم  أحد  أي  حلول  بمنع  وهددوا 

الدويل.

حاملتي  املتحدة  الواليات  أرسلت  نفسه  الوقت  ويف 

طائرات إىل املنطقة كنوع من التهديد إليران ملنعها من 

سلوك أي خيار عسكري للضغط عىل أمريكا أو حلفاءها 

لدفعهم إىل كرس الحظر، أو الضغط عىل أسواق الطاقة 

العربي  الخليج  عرب  النفط  صادرات  تهديد  خالل  من 

والبحر األحمر.

التي تتسبب  إيران الخسائر  ومن جانب آخر تستمر يف 

البالد،  التي غمرت مناطق واسعة من  الفيضانات  فيها 

كان  املصادر،  بعض  بحسب  الدوالرات  مليارات  لتبلغ 

حصة قطاع النفط منها أكثر من مئتي دوالر.

أن  املرتدة  اإليرانية  الحكومة  يف  النفط  وزير  وأعلن 

لقطاع  العائدة  املنشآت  يف  الفيضانات  بسبب  الخسائر 

النفط وحده تبلغ قرابة 240 مليون دوالر، وخاصة يف 

منطقة األحواز جنوب غرب البالد.

الطاغوت )حفتر( عازم على مواصلة معركة 
طرابلس

عىل  العزم  )حفرت(  الطاغوت  جيش  يف  مصادر  أعلنت 

االستمرار يف حملتهم للسيطرة عىل مدينة طرابلس، رغم 

التعثر الكبري يف هذه الحملة خالل األيام املاضية.

وقالت "شعبة اإلعالم الحربي" الناطقة باسم "الجيش 

بأن تعزيزات كبرية وصلت من مناطق  املرتد  الوطني" 

الجبل الغربي لتشارك يف املعارك حول طرابلس.

وكان "الجيش الوطني" املرتد قد تمكن خالل األسابيع 

املاضية من تحقيق تقدم كبري يف مناطق جنوب طرابلس 

الفصائل  بني  التنسيق  وضعف  الفوىض  حالة  مستغال 

قوات  وصلت  حيث  "الوفاق"،  لحكومة  التابعة  املرتدة 

الطاغوت )حفرت( إىل أطراف منطقة طرابلس وسيطرت 

بعد  جنوبا  تنسحب  أن  قبل  املطار  عىل  وجيزة  لفرتة 

هجوم معاكس شنه مرتدو حكومة "الوفاق" عليها.

طواغيت  من  كال  "الوفاق"  حكومة  مرتدو  ويتهم 

"السعودية" و"اإلمارات" بتقديم الدعم والغطاء الجوي 

لجيش الطاغوت "حفرت" يف الحملة األخرية للسيطرة عىل 

طرابلس.

هيئة االنتخابات المصرية: 88% صوتوا بـ )نعم( 
على الدستور الكفري الجديد

زعمت هيئة االنتخابات يف الحكومة املرصية املرتدة، أن 

بلغت  الدستورية  التعديالت  عىل  بنعم  املصوتني  نسبة 

88%، وأن نسبة املشاركة يف االستفتاء بلغت 44% ممن 

يحق لهم التصويت من السكان.

 21 أن  )السييس(  للطاغوت  الخاضعة  الهيئة  واّدعت 

مليونا من سكان مرص قد وافقوا عىل إجراء تعديالت عىل 

الدستور الكفري تتيح للطاغوت مزيدا من التحكم بالبالد، 

وتفتح املجال أمامه لالستمرار يف الحكم لفرتات جديدة.

إعالنها  بمجرد  نافذة  باتت  التي  التعديالت  وتستحدث 

الطاغوت  والية  بتمديد  تسمح  والتي  مادة،   12 وطالت 

عام  وحتى  إضافيني  لعامني  السييس(  الفتاح  )عبد 

2024، وكذلك الرتشح لفرتة ثالثة مدتها 6 سنوات.

انهيار جديد لعملة النظام النصيري 

قيمتها  من   %10 قرابة  النصريي  النظام  عملة  فقدت 

خالل أسبوع، وسط شحّ شديد يف بعض املواد األساسية 

تعيشها املناطق التي يسيطر عليها.

ووصلت قيمة الدوالر األمريكي الواحد إىل أكثر من 590 

لرية، بعد أن كانت بحدود 540 لرية قبل أسبوع فقط.

وتشهد مناطق سيطرة النظام النصريي حالة شّح شديد 

املواصالت والحركة  الوقود، نتج عنه ضعف كبري يف  يف 

التجارية عامة.

وعزا بعض املحللني هذه الحالة إىل عجز النظام املفلس 

عن دفع قيمة النفط املصدر إليه من روسيا وإيران، يف 

الضيق  الذي بدأت فيها األخرية تعيش حالة من  الوقت 

صادرات  عىل  األمريكية  العقوبات  سببها  االقتصادي 

النفط اإليرانية.




