
 ،PKK قتل وأصيب 27 مرتدا من الـ 

نتيجة  ومرافقوه،  قيادي  بينهم 

جنود  عليهم  شنّها  التي  الهجمات 

األسبوع  خالل  اإلسالمية  الدولة 

الحايل.

كما أرس املجاهدون جاسوسا للتحالف 

يف  عنرصا  وقتلوا  وقتلوه،  الصليبي، 

االستخبارات بعد مداهمة منزله ليال.

اقتحم  تعاىل،  الله  عىل  التوكل  فبعد 

 /20( الخميس  الخالفة  جنود 

املرتدين    PKKللـ نقطة  شعبان( 

الصور،  بمنطقة  )الحجنة(  قرية  يف 

املتوسطة  باألسلحة  معهم  واشتبكوا 

وعاد  عنارص،   5 لهالك  أدى  ما 

املجاهدون ساملني، ولله الحمد.

ذاته،  اليوم  يف  أخرى  عملية  ويف 

املرتد  منزل  الخالفة  جنود  داهم 

عنارص  أحد  خلف(  )سعد  املدعو 

يف  املرتدين    PKKالـ استخبارات 

البصرية،  بمنطقة  )الطكيحي(  قرية 

وتمكنوا من تصفيته، ... 

هالك وإصابة 27 عنصرًا من الـ PKK المرتدين 
بعمليات مختلفة

التفاصيل ص 4

جنود الخالفة 
يقتلون ويصيبون 51 
من قوات التحالف 
اإلفريقي الصليبي

قتل وإصابة 11 من 
المرتدين بينهم 

ضباط

إحباط محاولة إنزال 
مشتركة لقوات 
رافضية وصليبية

وهالك وإصابة من 
كان على متنها

شرق الحويجة

وتدمير كاميرا حرارية 
في شمال بغداد

تدمير وإعطاب 4 آليات 
للجيش المصري المرتد

قتل مجموعة من 
الجواسيس تعمل تحت 

غطاء منظمة طبّية

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين8

صحيفة أسبوعية تصدر عن ديــوان 
اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

27 قتياًل و4 جرحى للجيش النصيري 
المرتد في بادية حمص

العدد 180 ا السنة العاشرة ا الخميس 27 شعبان 1440 هـ

العدد 180

5

حمص  بادية  يف  الخالفة  جنود  تمّكن 

العمليات  إثر  تعاىل-  الله  –بفضل 

جنود  عىل  نّفذوها  التي  والكمائن 

بادية  يف  املرتد  النصريي  الجيش 

الحايل من قتل  حمص خالل األسبوع 

 4 وجرح  ضابط  بينهم  جنديا   27

اثنتني  واغتنام  آلية  وتدمري  آخرين، 

متنوعة.  وذخائر  وأسلحة  أخريني 

من  عدد  سقط  تعاىل،  الله  فبفضل 

قتيل  بني  النصريي  الجيش  جنود 

زرعه  لغم  انفجار  إثر  وجريح 

يستقلونها،  آلية  عىل  املجاهدون 

قرب  شعبان(،   /20( الخميس  يوم 

سد  من  بالقرب  )العطشانة(  برئ 

ما  الشامية،  بالبادية  )عويرض( 

ولله  اآللية،  تدمري  عن  أيضا  أسفر 

الحمد.

شعبان(،   /24( االثنني  يوم  ويف 

كمن  تعاىل،  الله  عىل  التوكل  بعد 

جنود  من  ملجموعة  الخالفة  جنود 

مدينة  بريف  املرتد  النصريي  الجيش 

... معهم  واشتبكوا  السخنة، 

5

6

7
10 9

إسقاط المدن 
مؤقتًا كأسلوب عمل 

للمجاهدين )2(

إنما الحياة الدنيا لعب 
 ولهو )3( 

خالصًة يوَم القيامة

مقاالت
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3االفتتاحية
في المنشط والمكره 

والعسر واليسر
يا أمير المؤمنين

بسم هللا الرحمن الرحيم
هالك 17 

من الشرطة 
السريالنكية الكافرة 
بضربة جديدة لجنود 

الخالفة

جنود الخالفة يقتلون 
عددًا من عناصر الجيش 

الشيشاني المرتد 
ويعطبون آليتين

دخول  وبني  املسلمني  عىل  بها  يمن  التي  والفتوح  النرص  بني  التالزم  وتعاىل  تبارك  ربنا  بنّي 

الناس أفواجا يف هذا الدين، كما يف قوله سبحانه: }إِذَا َجاَء نرَْصُ اللَِّه َواْلَفتُْح * َوَرأَيَْت النَّاَس 

 ،]3-1 ]النرص:  ابًا{  تَوَّ َكاَن  َُّه  إِن َواْستَْغِفْرُہ  َربَِّك  ِبَحْمِد  َفَسبِّْح   * أَْفَواًجا  اللَِّه  ِديِن  يِف  يَْدُخلُوَن 

وباملثل فإن كثريا منهم تتقلب قلوبهم مع تقلب األحوال، فإن دخل املسلمون يف محنة اعرتى 

مع  حالهم  كان  وهكذا  فالحا،  والخرسان  صالحا،  الفساد  يرون  باتوا  حتى  املرض،  قلوبهم 

الدولة اإلسالمية خالل السنوات الخمس املاضية.

فعندما ظهر أمري املؤمنني حفظه الله تعاىل يف جامع املوصل بعد إعالن الخالفة ليبرش املسلمني 

العلم من  أمراء جيشه وطلبة  املبني، وخطب فيهم خطبته املشهورة، وأّم بالصالة  الفتح  بهذا 

األمة  العز والتمكني لهذه  املجاهدين والرعية، يف مظهر من أعظم مظاهر  جنوده وغريهم من 

املباركة، التفتت إىل الدولة اإلسالمية القلوب واألبصار، ولهجت بذكر محامدها األلسن، وترقبت 

املزيد من فتوحاتها األبصار.

وكان مما قال فيها -حفظه الله- محرضا نفسه وإخوانه: "وإن أردتم موعود الله، فجاهدوا 

الله، وحّرضوا املؤمنني، واصربوا عىل تلك املشّقة، ولو علمتم ما يف الجهاد ِمن األجر  يف سبيل 

فهو  الجهاد،  عن  أحد  منكم  تخّلف  أو  قعد  َلَما  واآلخرة،  الدنيا  يف  والعزة  والرفعة  والكرامة 

التجارة التي دّل الله عليها، وأنجى بها ِمن الخزي، وألحق بها الكرامة يف الداَرين".

الحروب  التمهيد للدخول يف واحدة من أكرب  املباركة كانت  الخطبة  الكثريون أن تلك  ولم يدر 

التي عرفها التاريخ بني أمة اإلسالم وأمة الصليب ومن تواّلها من املرشكني واملرتدين، لتنطلق 

القواعد  لها  وحشدت  دولة،   80 قرابة  فيها  شارك  التي  الدولية  الصليبية  الحملة  إثرها  عىل 

يف  وباألخص  مكان  كل  يف  الخالفة  جنود  عىل  حممها  لتصب  الطائرات،  وحامالت  العسكرية 

العراق والشام، وتنفذ أكثر من 35 ألف غارة جوية مستخدمة فيها أكثر من 120 ألف قذيفة 

وصاروخ لتدمر ما استطاعت من ديار اإلسالم وتقتل من قدرت عليه من املسلمني.

الجميلة  باألحالم  يتحققا  لم  والخالفة  التمكني  أن  وكما  أنه  حقيقة  أولئك  أدرك  فقط  حينها 

واألماني الرقيقة، ولكن باألشالء والدماء، واألرس والكرس والبرت، والهجرة والتهجري، فكذلك ال 

يمكن الحفاظ عىل دين الله تعاىل قائما يف األرض من غري بذل الكثري من العرق واألرق والدم 

والهدم، وملا ضعفت نفوسهم عن تحمل ذلك، ولوا مدبرين، وشعارهم أنهم كانوا عن تكاليف 

إقامة الدين وتبعاته غافلني.

واليوم ظهر أمري املؤمنني -سّدد الله خطاه- بني جمع من إخوانه يذكرهم ونفسه ومن بلغ من 

الباغوز وغريها  املجاهدين يف  فعال  بعظيم  الطريق، مذكرا  والثبات عىل هذا  بالصرب  املسلمني 

أعظم  والنضال  الصرب  يف  ورضبوا  الجبال،  ثبات  املجاهدون  فيها  ثبت  التي  اإلسالم  ديار  من 

الذين  األفذاذ،  السادة  أولئك  بعد  من  الراية  لحمل  جديد  من  النهوض  عىل  ويحرض  مثال، 

وإعظام  العاملني،  من  أحد  يذكرهم  أال  نحسبهم-  -كما  يرضهم  ال  والذين  حديثه  يف  ذكرهم 

من  البالد  لتطهري  للمسلمني، وسعيا  ثارا  منهم خاصة،  والصليبيني  عامة  املرشكني  يف  النكاية 

الرشك، وإقامة الدين بني العاملني.

الدين- ملن استجاب لدعوته للنكاية يف املرشكني واملرتدين  الله تعاىل عىل إقامة  وشكر -أعانه 

املسلمني  جماعة  يف  بدخوله  تعاىل  الله  أطاع  ومن  العرسة،  ساعة  يف  الشام  يف  للمسلمني  ثأرا 

ببيعته إلمامها، يف وقت الفتنة واملحنة، سائال الله تعاىل لهم أن يعينهم عىل الوفاء بما عاهدوا 

الله تعاىل عليه من السمع والطاعة يف العرس واملكره، كما كانوا يسمعون ويطيعون يف اليرس 

واملنشط.

الله تعاىل كفارة لذنوبهم، بوفاءهم  الله تعاىل أن يجعل يف ثبات املجاهدين عىل طاعة  ونسأل 

الثبات عىل  القلة والضعف، وأن يرزقهم  بالعهد، وصربهم عىل الرض، وجهادهم لعدوهم رغم 

ذلك أبدا، كما فعل مع أصحاب نبينا عليه الصالة والسالم يف أشد الظروف وأشق األحوال، وأن 

يجعلهم ممن قال تعاىل فيهم: }الَِّذيَن اْستََجابُوا ِللَِّه َوالرَُّسوِل ِمْن بَْعِد َما أََصابَُهُم اْلَقْرُح ِللَِّذيَن 

الله لقوي  الله من ينرصه إن  أَْجٌر َعِظيٌم{ ]آل عمران: 172[، ولينرصن  َواتََّقْوا  ِمنُْهْم  أَْحَسنُوا 

عزيز.

سريالنكا

يستفيقان  الكافرين  وجيشها  الرسيالنكية  الحكومة  تكد  لم 

نرصاني   1000 نحو  بسقوط  تلقوها  التي  املوجعة  الرضبة  من 

التي  املباركة  العمليات  يف  صليبيا   45 من  أكثر  بينهم  محارب 

املايض  األسبوع  مطلع  وفنادقهم  كنائسهم  من  عددا  رضبت 

قتىل  جنودهم  من  عنرصا   17 بسقوط  أخرى  رضبة  تلقوا  حتى 

بمنطقة  فيهم  انغماسية  عمليات  الخالفة  جنود  من   3 تنفيذ  إثر 

البالد. رشقي  )كاملوناي( 

القعقاع(  وأبو  وأبو سفيان  )أبو حماد  املجاهدون  استدرج  حيث 

عنارص  شعبان(   /21( الجمعة  تعاىل-مساء  الله  –تقبلهم 

)كاملوناي(  منطقة  يف  لكمني  الكافرة  الرسيالنكية  الرشطة 

نفاد  وبعد  الرشاشة  باألسلحة  معهم  واشتبكوا  رسيالنكا  رشقي 

 17 لهالك  أدى  ما  الناسفة،  أحزمتهم  عليهم  فّجروا  ذخريتهم 

الحمد. ولله  آخرين،  وإصابة  كافرا 

والية القوقاز
من  عدد  تعاىل-سقط  الله  –بفضل  مباركة  عملية  يف 

إثر  وجريح  قتيل  بني  املرتد  الشيشاني  الجيش  جنود 

مدينة  يف  الشيشان  يف  الخالفة  جنود  لهم  نصبه  كمني 

آليات  ثالث  واستهدفوا  )روسنيكو(،  بقرية  مارتان(  )أوروس 

الرشاشة. باألسلحة  لهم 

الشيشان  يف  الخالفة  جنود  أن  )النبأ(  لـ  أمني  مصدر  وقال 

الدفع  رباعيتي  آليتني  إعطاب  من  شعبان(   /17( االثنني  تمكنوا 

املرتدين  الجنود  أغلب  وأصابوا  وقتلوا  روسية،  عسكرية  وشاحنة 

الحمد. ولله  يستقلونها،  كانوا  الذين 

يتبعون  الكمني  يف  وجرحوا  قتلوا  الذي  العنارص  أن  وذكر 

جنود  أن  مؤكدا  قديروف(  )رمضان  املدعو  املرتد  للطاغوت 

ولم  الرصاص  من  بوابل  والجنود  اآلليات  استهدفوا  الخالفة 

كامل ذخريتها،  أسلحتهم من  إفراغ  بعد  إال  الكمني  يغادروا موقع 

تعاىل-. الله  –بفضل  ساملني  مواقعهم  إىل  وعادوا 

خاص
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أخبــار 4

والية الشام - الخير
من  مرتدا   27 وأصيب  قتل 

قيادي  بينهم   ،PKK الـ 

شنّها  التي  الهجمات  نتيجة  ومرافقوه، 

خالل  اإلسالمية  الدولة  جنود  عليهم 

األسبوع الحايل.

للتحالف  جاسوسا  املجاهدون  أرس  كما 

يف  عنرصا  وقتلوا  وقتلوه،  الصليبي، 

االستخبارات بعد مداهمة منزله ليال.

فبعد التوكل عىل الله تعاىل، اقتحم جنود 

نقطة  شعبان(   /20( الخميس  الخالفة 

)الحجنة(  قرية  يف  املرتدين    PKKللـ

بمنطقة الصور، واشتبكوا معهم باألسلحة 

املتوسطة ما أدى لهالك 5 عنارص، وعاد 

املجاهدون ساملني، ولله الحمد.

مداهمة عنصر استخبارات 
وقتل قيادي وأسر جاسوس 

للتحالف

داهم  ذاته،  اليوم  يف  أخرى  عملية  ويف 

)سعد  املدعو  املرتد  منزل  الخالفة  جنود 

  PKKخلف( أحد عنارص استخبارات الـ

بمنطقة  )الطكيحي(  قرية  يف  املرتدين 

كما  تصفيته،  من  وتمكنوا  البصرية، 

 PKK هالك وإصابة 27 عنصرًا من الـ
مختلفة بعمليات  المرتدين 

استهدفوا عنرصين من الـPKK املرتدين 

أدى  مما  )الشنان(  قرية  يف  بمسدس 

لهالكهما، ولله الحمد.

تمكن  شعبان(   /23( األحد  يوم  ويف 

عبوة موجهة  تفجري  من  الخالفة،  جنود 

من  عنارص  تُقّل  الدفع  رباعية  آلية  عىل 

الرابط  الطريق  عىل  املرتدين،   PKKالـ

)الرويشد(،  وقرية  )الصور(  بلدة  بني 

قيادي  وإصابة  العربة،  لتدمري  أدى  ما 

مرافقيه. أربعة من  ومقتل 

يعمل لصالح  املجاهدون جاسوسا  وأرس 

بلدة  من  بالقرب  الصليبي  التحالف 

)الصور( وقتلوه باألسلحة الرشاشة، ولله 

الحمد عىل توفيقه.

اغتال  شعبان(   /24( االثنني  ويوم 

املجاهدون أحد مرتدي الـPKK يف قرية 

استهدافه  طريق  عن  بكارة(  )جديد 

الفور،  عىل  املرتد  هلك  حيث  بمسدس، 

الشخيص  سالحه  الخالفة  جنود  واغتنم 

ودراجته النارية، بفضل الله وحده.

الدولة  جنود  فّجر  أخرى  عملية  ويف 

عبوة  شعبان(   /26( األربعاء  اإلسالمية 

ناسفة عىل صهريج ماء للـPKK  املرتدين 

عىل الطريق العام الرابط بني بلدتي )ذيبان 

 3 وهالك  إلعطابه  أدى  ما  الشحيل(،  و 

عنارص كانوا عىل متنه، ولله الحمد.

إضافة لذلك أعطب املجاهدون آلية عنرص 

من الـPKK  املرتدين يف قرية الزر، بتفجري 

وتفجري  الحمد،  ولله  عليها،  ناسفة  عبوة 

يف  للمرتدين  آلية  عىل  أخرى  ناسفة  عبوة 

منطقة )البصرية(، ما أدى إلعطابها وهالك 

مرتد كان عىل متنها، ولله الحمد.

الخالفة  جنود  تمّكن  ذاته  اليوم  ويف 

للـ  آلية  عىل  مفخخة  دراجة  تفجري  من 

ما  )الصور(،  بلدة  يف  املرتدين   PKK

كانوا  مرتدين   3 وهالك  إلعطابها  أدى 

الحمد. ولله  متنها،  عىل 

تسللوا إلى الثكنة وقتلوا 
جنديين نصيريين داخلها

جنود  تسلل  منفصل،  صعيد  وعىل 

إىل  شعبان(،   /23( األحد  يوم  الخالفة 

الجيش  من  عنارص  فيها  يتحّصن  ثكنة 

)بقرص(  قرية  يف  املرتد  النصريي 

الرشاشة،  باألسلحة  معهم  واشتبكوا 

آخر،  وإصابة  عنرصين  لهالك  أدى  ما 

ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون  وعاد 

توفيقه. الحمد عىل  ولله 

قتلوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

من عنرصا   29 املايض  األسبوع   وأصابوا 

الـ PKK املرتدين إثر العمليات التي شنّوها 

عليهم خالل األسبوع املايض، بينهم اثنان 

تم أرسهما وقتلهما، إضافة إىل سيطرتهم 

عىل ثكنة وحرقها، وسيطرتهم عىل حاجز 

بعد اشتباكهم مع املرتدين وهروبهم منه.

وقتل 2 من الجيش النصيري في بقرص
خاص

والية الشام  - الرقة

يف  الخالفة  جنود  تمّكن  نوعية  عملية  يف 

إصابة  من  الحايل  األسبوع  خالل  الرقة 

متفاوتة  إصابات  املرتدَّين  وابنه  قيادي 

بعد استهدافهما بسالح كاتم للصوت.

جنود  من  أمنية  مفرزة  تمّكنت  حيث 

 /20( الخميس  اإلسالمية  الدولة 

املدعو  املرتد  استهداف  من  شعبان( 

)مجلس  لـ  الناطق  املضحي(  الله  )عبد 

)املجلس  يف  والعضو  بالطبقة  العشائر( 

الـ  أنشأه  الذي  الرشكي  الترشيعي( 

PKK، مع ابنه الذي يعمل يف )العالقات 

العامة( لحكومة املرتدين.

املجاهدين  إن  اإلعالمي  املكتب  وقال 

للصوت  كاتم  بسالح  املرتدَّين  استهدفوا 

والية الشام  - حلب

منبج  مدينة  يف  الخالفة  جنود  فّجر 

ناسفة  عبوة  شعبان(   /26( األربعاء 

برد(  عيل  )أبو  املدعو  املرتد  آلية  عىل 

أدى  ما  الثّوار(  )جيش  ميليشيا  قائد 

إلصابته واثنني من مرافقيه بإصابات 

متفاوتة.

جنود  فإن  اإلعالمي  املكتب  وبحسب 

الدولة اإلسالمية رصدوا تحركات املرتد 

وتمكنوا من زرع عبوة ناسفة له عىل 

إحدى الطرق التي يرتادها بالقرب من 

وفور  منبج،  مدينة  يف  )الكتاب(  دوار 

مروره بآليته عليها فجرها املجاهدون 

ما أدى إىل إعطاب اآللية وإصابة املرتد 

ذكرت  بجروح،  مرافقيه  من  واثنني 

إصابة قائد ميليشيا )جيش الثوار( وهالك 
وإصابة 6 مرتدين في منبج

أثناء تواجدهما يف بلدة املنصورة، ما أدى 

إلصابتهما بجروح، نسأل الله أن يُعّجل 

بهالكهما. 

ويف يوم الثالثاء )25/ شعبان( وبتوفيق 

الخالفة  جنود  استهدف  وحده،  الله 

الـ من  عنرصا  للصوت  كاتم  بسالح 

بالقرب من قرية )خنيز  املرتدين   PKK

شمايل(، ما أدى لهالكه، ولله الحمد.

إضافة إىل ذلك وبفضل الله تعاىل، تمّكن 

شعبان(   /26( األربعاء  الخالفة  جنود 

تُقّل  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من 

بالقرب  املرتدين   PKK الـ  من  عنارص 

من )حديقة الرشيد( يف مدينة الرقة، ما 

كان  من  وإصابة  وهالك  إلعطابها  أدى 

عىل متنها، ولله الحمد عىل توفيقه.

املدعو  معاونه  هو  أحدهم  أن  مصادر 

)أحمد سلطان(.

ومن الجدير بالذكر أن )جيش الثوار( 

التحالف  من  مبارشاً  دعماً  يتلقون 

 PKKالـ عليه  ويعتمد  الصليبي 

يف  بأفراده  يزجون  حيث  املرتدين 

الصفوف األوىل يف املعارك التي حصلت 

بني صحوات الردة يف )عفرين(.

شعبان(   /21( الجمعة  يوم  ويف 

تفجري  تم  تعاىل،  الله  من  وبتوفيق 

الدفع  رباعية  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

)قلعة  طريق  عىل  املرتدين    PKKللـ

أدى  ما  منبج،  مدينة  رشقي  نجم( 

إلعطابها وهالك وإصابة 4 كانوا عىل 

متنها، ولله الحمد عىل توفيقه.

إصابة الناطق باسم )مجلس العشائر( 
التابع للـ PKK في الطبقة
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والية العراق - صالح الدين

 /20( الخميس  اإلسالمية  الدولة  جنود  فّجر 

من  عنارص  عىل  ناسفتني  عبوتني  شعبان( 

مصفاة  من  بالقرب  املرتدة  االتحادية  الرشطة 

)بيجي(، ما أدى لهالك عنرص وإصابة آخَرين، 

ولله الحمد.

الله  وبتوفيق  شعبان(   /22( السبت  يوم  ويف 

تعاىل، استهدف جنود الخالفة باألسلحة الرشاشة 

النفطية  املنشآت  حماية  رشطة  من  عنارص 

أدى إلصابة عدد  ما  بيجي،  املرتدة قرب مدينة 

منهم، كما تم تفجري عبوة ناسفة عىل عنرص من 

املرتد يف مدينة بيجي، ما أدى  الرافيض  الحشد 

إلصابته، ولله الحمد.

تفجير 3 عبوات على الشرطة 
والحشد الرافضيين في بيجي

27 قتياًل و4 جرحى للجيش النصيري 
المرتد في بادية حمص

والية الشام - حمص

حمص  بادية  يف  الخالفة  جنود  تمّكن 

العمليات  إثر  تعاىل-  الله  –بفضل 

جنود  عىل  نّفذوها  التي  والكمائن 

بادية  يف  املرتد  النصريي  الجيش 

قتل  من  الحايل  األسبوع  خالل  حمص 

 4 وجرح  ضابط  بينهم  جنديا   27

اثنتني  واغتنام  آلية  وتدمري  آخرين، 

متنوعة.  وذخائر  وأسلحة  أخريني 

فبفضل الله تعاىل، سقط عدد من جنود 

وجريح  قتيل  بني  النصريي  الجيش 

املجاهدون  زرعه  لغم  انفجار  إثر 

الخميس  يوم  يستقلونها،  آلية  عىل 

)العطشانة(  برئ  قرب  شعبان(،   /20(

بالبادية  )عويرض(  سد  من  بالقرب 

تدمري  عن  أيضا  أسفر  ما  الشامية، 

الحمد. ولله  اآللية، 

بعد  شعبان(،   /24( االثنني  يوم  ويف 

جنود  كمن  تعاىل،  الله  عىل  التوكل 

الجيش  جنود  من  ملجموعة  الخالفة 

السخنة،  مدينة  بريف  املرتد  النصريي 

أنواع  بمختلف  معهم  واشتبكوا 

املرتدين  من   8 ألرس  أدى  ما  األسلحة، 

وأسلحة  دراجات   4 واغتنام  وقتلهم، 

املجاهدون  فّجر  ثم  متنوعة،  وذخائر 

الدفع  رباعية  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

رشق السخنة، ما أدى لتدمريها وهالك 

ولله  متنها،  عىل  كانوا  وجنديني  ضابط 

توفيقه.  عىل  الحمد 

جنود  نّفذ  أخرى  مباركة  عملية  ويف 

حمص  بادية  يف  اإلسالمية  الدولة 

عىل  كمينا  شعبان(   /25( الثالثاء 

وقتلوا  املرتد  النصريي  الجيش  جنود 

اغتنام  إىل  إضافة  منهم،   10 وأصابوا 

غذائية. ومواد  أسلحة 

كمن  فقد  اإلعالمي  املكتب  وبحسب 

من  لجنود  الخالفة  جنود  من  عدد 

طريق  عىل  املرتد  النصريي  الجيش 

واشتبكوا  تدمر،  ببادية  )عويرض( 

واملتوسطة،  الخفيفة  باألسلحة  معهم 

اثنني  وإصابة  ثالثة  لهالك  أدى  ما 

الية.  واغتنام  آخرين، 

وعىل  أخرى  وبعملية  ذاته  اليوم  ويف 

يف  )العطشانة(  لثكنة  املؤدي  الطريق 

املجاهدون  استهدف  حمص،  بادية 

جنود  تُقّل  آلية  الرشاشة  بأسلحتهم 

أدى  ما  املرتد،  النصريي  الجيش  من 

اثنني،  وجرح  مرتدين  ثالثة  ملقتل 

ولله  غذائية،  ومواد  أسلحة  واغتنام 

واملنّة. الحمد 

املكتب  أصدر  نفسه،  اإلطار  ويف 

عددا  يظهر  مصورا  تقريرا  اإلعالمي 

النصريي  الجيش  جنود  جيف  من 

وآليات معطوبة له رشق السخنة، وعىل 

)العطشانة(  لثكنة  املؤدي  الطريق 

حاز  التي  وللغنائم  حمص،  بادية  يف 

التي  الكمائن  إثر  املجاهدون  عليها 

ولله  املنطقة،  يف  املرتدين  عىل  نّفذوها 

الحمد. 

حمص  بادية  يف  الخالفة  جنود  وكان 

جنديا   20 املايض  األسبوع  قتلوا  قد 

 3 بينهم  املرتد  النصريي  الجيش  من 

البادية  يف  لهم  نصبوه  كمني  يف  ضباط 

واغتنموا  السخنة،  مدينة  الشامية رشق 

مدافع. و3  آليات  منهم10 

والية سيناء

التي  العمليات  إثر  سيناء  يف  الخالفة  جنود  تمّكن 

األسبوع  خالل  املرتد  املرصي  الجيش  عىل  نّفذوها 

لهم  آليات   4 عىل  ناسفة  عبوات   5 تفجري  من  الحايل 

القتىل  من  عدد  وإعطابها ووقوع  تدمريها  إىل  أدى  ما 

والجرحى يف صفوفهم.

 /20( الخميس  سيناء  يف  الخالفة  جنود  فّجر  حيث 

املرصي  الردة  لجيش  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  شعبان( 

انفجار  أعقبها  العريش،  غربي  الدويل  الطريق  عىل 

عبوة ناسفة أخرى عىل املرتدين أثناء قيامهم بتفكيكها 

القتىل والجرحى يف صفوفهم، ولله  مما أوقع عددا من 

الفضل واملنّة.

إضافة لذلك فّجر املجاهدون األحد )23/ شعبان( عبوة 

قرب  املرتد  املرصي  للجيش  ألغام  كاسحة  عىل  ناسفة 

لتدمريها  أدى  ما  رفح،  مدينة  )األحراش( غرب  معسكر 

وهالك وإصابة من كان عىل متنها، ولله الحمد عىل توفيقه.

وتمكن جنود الخالفة الثالثاء )25/ سيناء( من تفجري 

بمنطقة  املرصي  الردة  لجيش  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

)امليدان( غرب العريش أمس، ما أدى لتدمريها وهالك 

من كان عىل متنها، ولله الحمد.

املجاهدون  أعطب  شعبان(   /26( األربعاء  يوم  ويف 

عليها  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر  املرصي  للجيش  مدرعة 

وهالك  إلعطابها  أدى  ما  العريش،  مطار  من  بالقرب 

وإصابة من كان عىل متنها، ولله الحمد.

يذكر أن جنود الدولة اإلسالمية يف سيناء دّمروا األسبوع 

املايض آلية رباعية الدفع لصحوات الردة ما أدى لقتل 

وإصابة من كان عىل متنها.

تدمير وإعطاب 4 آليات للجيش المصري المرتد وهالك 
وإصابة من اكن على متنها
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والية العراق - كركوك
الدولة  مجاهدو  أحبط 

اإلسالمية -بفضل الله تعاىل- 

شعبان(   /15( السبت  يوم 

محاولة إنزال لقوات مشرتكة من الجيش 

أمريكية،  بعنارص  مدعومة  الرافيض 

رشق الحويجة.

)النبأ(  لصحيفة  عسكري  مصدر  وقال 

بإنزال  قامت  مروحية  طائرات  أن 

الرافيض  الجيش  مرتدي  من  مجموعات 

الحويجة،  رشق  )كبيبة(  قرية  قرب 

وناري  معلوماتي  وإسناد  دعم  مع 

األجواء  يف  حلقت  مسرية  طائرات  من 

 /15( السبت  يوم  وبعده،  اإلنزال  قبل 

شعبان(.

الخالفة  جنود  بأن  املصدر  وأضاف 

سارعوا إىل مهاجمة املرتدين والصليبيني 

أنواع  بمختلف  معهم  معهم  واالشتباك 

منهم،  عددا  وأصابوا  فقتلوا  األسلحة، 

إىل  والصليبيون  املرتدون  اضطر  ثم 

جراحهم،  يلعقون  املكان  من  االنسحاب 

ورد الله كيدهم إىل نحورهم، ولله الحمد 

عىل توفيقه.

فإن  املجاهدين،  تقديرات  وبحسب 

خسائر الكفار يف الهجوم قبل انسحابهم 

ال تقل عن 7 قتىل وعدد أكرب من الجرحى.

وقد تركت قوة اإلنزال يف موقع االشتباك 

كما  والذخرية،  العتاد  من  كمية  خلفها 

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.

إسعاف  حقائب  عىل  املجاهدون  عثر 

إسعاف  يف  استعملت  أنها  يرجح  طبية، 

الجرحى من الكفار خالل العملية.

هالك ثالثة عناصر بينهم 
قيادي وإصابة اثنين في 

كركوك

وبتوفيق من الله تعاىل، فّجر جنود الخالفة 

ناسفة  عبوة  شعبان(   /25( الثالثاء 

الرشطة  من  لعنارص  راجلة  دورية  عىل 

املرتدين  العشائري  والحشد  االتحادية 

ما  )حمرين(،  يف  )الفتحة(  منطقة  قرب 

وإصابة  قيادي  بينهم  ثالثة  لهالك  أدى 

اثنني آخرين، ولله الحمد.

إحباط محاولة إنزال مشتركة لقوات رافضية وصليبية 

شرق الحويجة

والية العراق - ديالى
الخالفة  أمنية من جنود   تمكنت مفرزة 

قتل  من  دياىل  يف  الحايل  األسبوع  خالل 

والحشد  االتحادية  للرشطة  عنارص   3

استهدافهم  إثر  املرتدين  الرافيض 

عبوة  تفجري  إىل  إضافة  القنص،  بسالح 

ما  رافيض  يستقلها  آلية  عىل  ناسفة 

أدى إىل تدمريها وإصابة املرتد بجروح 

. بليغة

فبتوفيق من الله وحده، استهدف جنود 

الخالفة الخميس )20/ شعبان( عنرصا 

بسالح  املرتدة  االتحادية  الرشطة  من 

قناص بمنطقة )علياوة( يف خانقني، ما 

والية العراق - الجزيرة

الحشد  من  مرتدين   7 سقط 

قتيل  بني  الرافضية  واالستخبارات 

الخالفة  جنود  تفجري  إثر  وجريح 

إحداها  آليتني،  عىل  ناسفتني  عبوتني 

وأدى  املرتدة،  الرافضية  لالستخبارات 

ولله  اآلليتن،  تدمري  إىل  االنفجاران 

الحمد. 

الدولة  جنود  فّجر  تعاىل،  الله  فبفضل 

عبوة  شعبان(   /24( االثنني  اإلسالمية 

قتل 3 عناصر للشرطة االتحادية 
والحشد الرافضي بسالح القنص 

وتدمير آلية
أدى إلصابته بجروح، إضافة إىل تفجري 

الرافيض  يستقلها  آلية  عىل  ناسفة  عبوة 

املرشك )حسني فرحان( باملنطقة ذاتها، 

بجروح  وإصابته  لتدمريها  أدى  ما 

يُعّجل بهالكهما. أن  الله  بليغة، نسأل 

ويف عملية أخرى استهدف جنود الخالفة 

من  عنرصا  شعبان(   21( الجمعة 

الحشد الرافيض املرتد بسالح القنص يف 

أدى  ما  خانقني،  غرب  )قوالي(  منطقة 

الحمد. ولله  لهالكه، 

ويف يوم االثنني )24/ شعبان( وبتوفيق 

الله تعاىل، استهدف املجاهدون رافضيا 

قرية )محمود  القنص يف  مرشكا بسالح 

لهالكه  أدى  ما  خانقني،  غرب  عزيز( 

الفور، ولله الحمد واملنّة. عىل 

اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

عىل  نّفذوها  التي  العمليات  إثر  تمكنوا 

من  املايض  األسبوع  خالل  املرتدين 

)الحزب  يسمى  ما  أعضاء  أحد  إصابة 

بجراح  املرتد،  الديمقراطي(  الوطني 

بجراح  رافيض  إصابة  إىل  إضافة  بليغة 

عبوة  تفجري  أدى  بينما  متفاوتة، 

عنارص  من  اثنني  إصابة  إىل  ناسفة 

مختلفة،  بجروح  العشائري  الحشد 

الحمد. ولله 

والية العراق  - دجلة
خالل  اإلسالمية  الدولة  جنود  قتل 

عنرصين  دجلة  يف  الحايل  األسبوع 

تمركز  اقتحام  إثر  العشائري  للحشد 

من  عنرص  أرس  إىل  إضافة  لهم، 

البيشمركة وقتله.

تمّكنت  تعاىل،  الله  عىل  التوّكل  فبعد 

الخالفة  جنود  من  أمنية  مفرزة 

اقتحام  من  شعبان(   /21( الجمعة 

يف  املرتد  العشائري  للحشد  تمركز 

اقتحام تمركز للحشد العشائري 
جنوب الموصل وقتل عنصرين من 

البيشمركة قرب مخمور
ولله  عنرصين،  وقتل  )الجرن(،  قرية 

الحمد.

شعبان(   /22( السبت  يوم  ويف 

وبفضل الله تعاىل، أرس جنود الخالفة 

عنرصا من البيشمركة املرتدين وقتلوه 

قرب منطقة )مخمور(.

اإلعالمي  املكتب  نرش  ذلك  إىل  إضافة 

تظهر  صورا  شعبان(   /25( الثالثاء 

البيشمركة  من  عنرص  وقتل  أرس 

املرتدين، ولله الحمد. 

مقتل وإصابة 7 من الحشد 
 الرافضي واالستخبارات 

قرب تلعفر

خاص

معدات طبية وعسكرية تم اغتنامها من 

الصليبيني بعد التصدي لهم

ناسفة عىل آلية تُقّل عنارص من الحشد 

ما  تلعفر،  مدينة  قرب  املرتد  الرافيض 

كانوا  عنارص   3 وهالك  لتدمريها  أدى 

الحمد. ولله  متنها،  عىل 

قتل  شعبان(   /25( الثالثاء  يوم  ويف 

ثالثة  وأصابوا  عنرصا  الخالفة  جنود 

عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  إثر  آخرين 

جواسيس  يعملون  مرتدين  تُقّل  آلية 

يف  الرافضية  االستخبارات  لصالح 

تلعفر،  مدينة  منطقة )صوبان( جنوب 

الحمد. ولله 
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والية العراق - شمال بغداد
للرشطة  مؤازرة   قوة  وقعت 

بكمني  املرتدة  االتحادية 

لجنود الخالفة خالل األسبوع الحايل بعد 

لبّت نداء استغاثة من ثكنة تعرضت  أن 

فيها  وسقط  املجاهدين  قبل  من  لهجوم 

عدد من جنودهم.

كمينا  نصبوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

عند  )يثرب(،  بمنطقة  )املزاريع(  بقرية 

اقتحامهم -يف املوقع ذاته- ثكنة للرشطة 

عنارصها  مع  واشتبكوا  االتحادية 

عنارص،   3 فقتلوا  املتوسطة  باألسلحة 

املجاهدون  فّجر  املؤازرة  قدوم  وبعد 

العبوة الناسفة عىل إحدى اآلليات.

والية خراسان

قتل جنود الدولة اإلسالمية -بفضل الله 

وعددا  طالبان،  حركة  يف  قياديا  تعاىل- 

ميليشيا  الحركة، وقياديا يف  من عنارص 

املرتدة،  األفغانية  للحكومة  تابعة 

من  عدد  وإصابة  قتل  إىل  باإلضافة 

األمن  األفغاني  الجيش  وجنود  ضباط 

معهم. واملتعاونني  والرشطة 

حيث قتل جنود الخالفة الخميس )20/ 

املوالية  امليليشيا  من  عنرصا  شعبان( 

بسالح  املرتدة  األفغانية  للحكومة 

)تريل  قرية  يف  آخر  وأصابوا  القنص 

بننجرهار،  )ديباال(  بمنطقة  كندو( 

الحمد. ولله 

مقتل ضابطين في الجيش 
واألمن األفغانيين وعدد من 

المرتدين

كمن  شعبان(   /21( الجمعة  يوم  ويف 

حركة  من  لعنارص  الخالفة  جنود 

)مركي  منطقة  يف  املرتدة  طالبان 

واشتبكوا  بننجرهار،  تنكي(  خيل 

لهالك  أدى  ما  األسلحة  بمختلف  معهم 

هالك ضابطين وقيادي في 
"طالبان" وآخر في ميليشيا 

مرتدة في ننجرهار

قتل وإصابة 11 من المرتدين في )يثرب( بينهم ضباط

وتدمير اكميرا حرارية للرصد في )العباجي(

وذخائر  أسلحة  واغتنام  عنرصين 

اليوم ذاته جنود  متنوعة، واستهدفوا يف 

قرية  يف  املرتد  األفغاني  الجيش  من 

ما  أباد،  جالل  من  بالقرب  )ثمرخيل( 

ولله  آخر،  وإصابة  ضابط  لهالك  أدى 

واملنة. الحمد 

الخالفة  جنود  تمّكن  ذلك  إىل  إضافة 

من قتل ضابط يف األمن األفغاني األحد 

)قمجي(  بمنطقة  شعبان(   /23(

عىل  ناسفة  عبوة  وفجروا  )كنر(،  يف 

عنارص من الرشطة األفغانية املرتدة يف 

ما  ننجرهار،  يف  بازار(  )خيوة  منطقة 

ولله  آخر،  وإصابة  عنرص  لهالك  أدى 

الحمد.

تمّكن  شعبان(   /25( الثالثاء  يوم  ويف 

شعبان(   /25( الثالثاء  الخالفة  جنود 

عنارص  عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من 

منطقة  يف  املرتد  األفغاني  الجيش  من 

لهالك  أدى  ما  ننجرهار،  يف  )اينزري( 

واستهدفوا  ثالث،  وإصابة  عنرصين 

أفغاني  مرور  رشطي  أسلحتهم  بنريان 

ما  جربهار،  يف  هدة(  )زرة  منطقة  يف 

الحمد. أدى لهالكه، ولله 

اغتيال قيادي موالي للحكومة 
وآخر في "طالبان"

ويف عملية أخرى، فّجر املجاهدون عبوة 

عشائر  من  قياديا  تُقّل  آلية  عىل  ناسفة 

بمنطقة  املرتد  األفغاني  للجيش  موالية 

لهالكه  أدى  ما  )ديباال(،  يف  )شبويل( 

وإعطاب  مرافقيه  من  ثالثة  وإصابة 

الحمد. ولله  اآللية، 

 /26( األربعاء  املجاهدون  واستهدف 

طالبان  حركة  من  قياديا  خراسان( 

منطقة  يف  الرشاشة  باألسلحة  املرتدة 

أدى  ما  بننجرهار،  بازار(  )بلندغر 

باألسلحة  قتلهم  إىل  إضافة  لهالكه، 

يف  الحركة  من  آخر  مرتدا  الخفيفة 

ولله  بننجرهار،  أباد(  )جالل  مدينة 

الحمد.

إىل ذلك َفّجر جنود الخالفة عبوة ناسفة 

يف ثكنة تفتيش للرشطة األفغانية املرتدة 

ما  بننجرهار،  )جكنوري(  منطقة  يف 

ولله  عنرصين،  وهالك  لتدمريها  أدى 

الحمد.

قد  خراسان  يف  الخالفة  جنود  وكان 

عملية  املايض  األسبوع  خالل  نّفذوا 

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.

خاص

الخالفة  جنود  أن  اإلعالمي  املكتب  وقال 

شعبان(   /20( الخميس  ليل  هاجموا 

ثكنة الرشطة وقتلوا 3 عنارص وعند قدوم 

إحدى  عىل  ناسفة  عبوة  فّجروا  املؤازرة 

اآلليات ما أدى إلعطابها وجرح 3 كانوا عىل 

أسلحة  واغتنموا  ضابطان،  بينهم  متنها 

وذخائر متنوعة.

ومن جهة أخرى شّن املجاهدون يف اليوم 

العشائري  للحشد  ثكنة  عىل  هجوما  ذاته 

املرتد باألسلحة املتوسطة يف املنطقة ذاتها، 

مما أدى إىل مقتل عنرص وجرح 5 آخرين.

ويف عملية أخرى فّجر جنود الخالفة عبوات 

ناسفة يف منزل املرتد املدعو )محمد فياض 

الدليمي( القيادي يف الحشد العشائري يف 

منطقة )نديم الثانية( باملشاهدة، مما أدى 

لتدمريه بالكامل، ولله الحمد. 

الثالثاء  اإلعالمي  املكتب  نرش  اإلطار،  ويف 

التي  الغنائم  )25/ شعبان( صور تظهر 

قتلى وجرحى من الجيش اليمني 
والقاعدة بهجمات للمجاهدين 

عليهم في قيفة
والية اليمن - البيضاء

وتنظيم  املرتد  اليمني  الجيش  ُمني 

)القاعدة( بسقوط عدد من القتىل والجرحى 

جنود  من  اثنني  تنفيذ  إثر  صفوفهم  يف 

الخالفة عمليتني استشهاديتني عىل موقعني 

أحد  انغماس  إىل  إضافة  مواقعهم،  من 

عنرصين  وقتل  لهم  تمركز  يف  املجاهدين 

وإصابة آخر وعودته إىل إخوانه ساملا.

جنود  أحد  انغمس  تعاىل،  الله  فبتوفيق 

يف  شعبان(   /20( الخميس  الخالفة 

يف  القاعدة  تنظيم  لعنارص  تمركز 

اشتبك  حيث  بقيفة،  )الحميضة(  منطقة 

عنرصين  فقتل  الرشاش،  بسالحه  معهم 

ساملاً،  إخوانه  إىل  عاد  ثم  آخر،  وأصاب 

ولله الحمد عىل توفيقه.

انطلق  شعبان(   /21( الجمعة  يوم  ويف 

األخ )أبو عمر األسدي( –تقبله الله-نحو 

املرتد  اليمني  الجيش  لعنارص  تجمع 

يف  يشاركون  للقاعدة  مواليني  وأنصار 

قتال الدولة اإلسالمية بمنطقة )ذي كالب 

الناسفة  سرتته  وفجر  قيفة،  يف  األسفل( 

املرتدين،  من   8 لهالك  أدى  ما  وسطهم، 

ولله الحمد عىل توفيقه.

الدولة  جنود  استهدف  ذلك  إىل  إضافة 

مواقع  شعبان(   /23( األحد  اإلسالمية 

كالب  )ذي  منطقة  يف  القاعدة  تنظيم 

األسلحة  أنواع  بمختلف  بقيفة،  األسفل( 

الكاتيوشا،  وبصواريخ  واملدفعية  الثقيلة 

الرباء  )أبو  األخ  دخول  مع  ذلك  تزامن 

العدني( إىل أحد مواقع التنظيم واالشتباك 

وسط  الناسفة  سرتته  فجر  ثم  معهم، 

من  عددا  يديه  عىل  الله  فأوقع  جموعهم، 

القتىل والجرحى، ولله الحمد.

ويف يوم األربعاء )26/ شعبان( استهدف 

القاعدة  لتنظيم  موقعاً  الخالفة  جنود 

)الحميضة(  بمنطقة  صاروخية  بقذيفة 

ولله  محققة،  اإلصابة  وكانت  قيفة،  يف 

الحمد عىل تسديده.

الخالفة بهجومهم  بها عىل جنود  الله  مّن 

عىل ثكنة للرشطة االتحادية املرتدة يف يثرب. 

أيضا،  شعبان(   /25( الثالثاء  يوم  ويف 

إثر  حرارية  رصد  كامريا  املجاهدون  دمر 

املتوسطة يف منطقة  استهدافها باألسلحة 

ولله  )العباجي(،  بمنطقة  الزهور(  )أم 

الحمد عىل توفيقه.

ووفقاً ملصدر عسكري فإن هذه الكامريات 

يعتمد عليها عنارص الجيش الرافيض املرتد 

بشكل كبري يف رصد تحركات املجاهدين، 

حيث جرى وضع عدد كبري منها يف محيط 

العسكرية  واملراكز  العسكرية  الثكنات 

الحيوية، وقيمتها املادية أحياناً تصل ألكثر 

من  25 ألف دوالر.
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جنود الخالفة يقتلون ويصيبون 51 من 
قوات التحالف اإلفريقي الصليبي 

والية غرب إفريقية

غرب  يف  الخالفة  جنود  تمّكن 

التي  العمليات  إثر  إفريقية 

اإلفريقي  التحالف  قوات  عىل  شنّوها 

املرتد  النيجريي  والجيش  الصليبي 

وإصابة  قتل  من  الحايل  األسبوع  خالل 

لهم  آليات   9 وتدمري  منهم  جنديا   51

 7 واغتنموا  وجرافة،  دبابات   3 بينها 

وذخائر  وأسلحة  دبابتان  بينها  آليات 

. متنوعة

من  عدد  انطلق  ومنّه،  الله  فبتوفيق 

شعبان(   /23( األحد  الخالفة  جنود 

يف  املرتد  النيجريي  للجيش  ثكنة  نحو 

اشتبكوا  حيث  غاري(  )سابون  بلدة 

ما  األسلحة،  أنواع  بمختلف  معهم 

آخرين،  وإصابة  جنود   10 لهالك  أدى 

 5 واغتنام  دبابات   3 لتدمري  إضافة 

وأسلحة  ودبابتني  الدفع  رباعية  آليات 

واملنّة. الحمد  ولله  متنوعة،  وذخائر 

كمن  شعبان(   /25( الثالثاء  يوم  ويف 

من  جنودا  تُقّل  آلليات  الخالفة  جنود 

بلدة  يف  الصليبي  اإلفريقي  التحالف 

اشتبكوا  حيث  )برنو(،  بمنطقة  )باغا( 

واملتوسطة،  الخفيفة  باألسلحة  معهم 

أدى  ما  ناسفتني  عبوتني  عليهم  وفجروا 

إىل تدمري 5 آليات وهالك وإصابة ثالثة 

ولله  متنها،  عىل  كانوا  جنديا  وثالثني 

الحمد.

من  عدد  صال  متصل،  صعيد  وعىل 

الجيش  ثكنات  عىل  الخالفة  جنود 

يف  )غاجيابو(  بلدة  يف  املرتد  النيجريي 

معهم  اشتبكوا  حيث  )برنو(  منطقة 

أدى  ما  واملتوسطة،  الخفيفة  باألسلحة 

آخرين،  وإصابة  الكفار  من   5 لهالك 

ساملني،  مواقعهم  إىل  املجاهدون  وعاد 

توفيقه. عىل  الحمد  ولله 

األربعاء  الخالفة  جنود  فّجر  ذلك  إىل 

آلية  عىل  ناسفة  عبوة  شعبان(   /26(

الصليبي  اإلفريقي  للتحالف  مدرعة 

أدى  ما  برنو،  بمنطقة  )باغا(  بلدة  يف 

وإصابة  الكفار  من   3 وهالك  إلعطابها 

الحمد. ولله  متنها،  عىل  كانوا  آخرين 

عمالء  يستهدف  هجوم 
يعملون  وجواسيس 

)أطباء  منظمة  من  بغطاء 
بال حدود( 

الجواسيس  مالحقة  يف  استمراراً 

الصليبيني  يخدمون  الذين  والعمالء 

الخالفة  جنود  تمّكن  ووكالئهم 

 10 قتل  من  وحده-  الله  -وبفضل 

تحت  يعملون  األفارقة  الجواسيس  من 

الطبية  الخدمات  تقدم  منظمة  غطاء 

لألهايل.

)النبأ(  لصحيفة  أمني  مصدر  ورصح 

كشف  من  تمكنوا  املجاهدين  بأن 

والعمالء  الجواسيس  من  مجموعة 

بال  )أطباء  منظمة  من  بغطاء  يعملون 

)ميني  بلدة  يف  لفرنسا  التابعة  حدود( 

)ديفا(. مدينة  غرب  سوروا( 

جنود  إىل  وردت  معلومات  بأن  وبنّي 

العاملني  من  مجموعة  عن  الخالفة 

الخدمات  مجال  يف  تعمل  منظمة  يف 

وتوزع  القرى  تجوب  كانت  الطبية، 

فيها  القاطنني  عىل  اتصال  وسائل 

تحرك  أي  عن  اإلبالغ  منهم  طالبة 

االتصال  عرب  اإلسالمية  الدولة  ملجاهدي 

للجيش  تابعة  استخباراتية  بعنارص 

هذه  تقوم  وكذلك  املرتد،  النيجريي 

ودعم  طبية  خدمات  بتقديم  املجموعة 

عالج  عرب  عسكرية،  لكتائب  لوجستي 

جنود  مع  املعارك  جراء  جرحاهم 

اإلسالمية. الدولة 

الجمعة  يوم  يف  بأنه  املصدر  وقال 

من  انغماسيون  هاجم  )21/شعبان( 

املجموعة  موقع  اإلسالمية  الدولة  جنود 

مدينة  غرب  سوروا(  )ميني  بلدة  يف 

عنارص  عرشة  منهم  فقتلوا  )ديفا( 

املهاجمون  وتمكن  األفارقة،  من  وكانوا 

لهم،  عربات  خمس  إحراق  من  كذلك 

معاونة  يف  ملشاركتهم  لهم  جزاء 

لغريهم. وردعاً  املرتدين 

من  االنغماسيني  تمكن  إىل  إضافة 

لله  املحارب  القرية  مختار  منزل  إحراق 

ورسوله واملوايل واملتعاون مع املرتدين.

األهايل  اإلسالمية  الدولة  جنود  وحذر 

مع  التعاون  من  املنظمات  يف  والعاملني 

املنطقة  يف  العاملة  الكافرة  الجيوش 

أي  تقديم  ومن  استخباراتها،  وأجهزة 

املسلمني. ضد  حربهم  يف  لهم  معونة 

قتل مجموعة من الجواسيس 
تعمل تحت غطاء منظمة طبّية

خاص

إعطاب آلية وهالك ضابط وإصابة 
آخرين

العراق-البادية والية 

فّجر جنود الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة عىل آلية تُقّل 

األربعاء  املرتدة  الرافضية  االستخبارات  من  عنارص 

)26/ شعبان( عىل أطراف منطقة )ربيعة(، ما أدى 

إلعطابها وهالك ضابط وإصابة آخرين، ولله الحمد.

تقرير مصور ألسر وقتل عنصر من 
الرافضية  االستخبارات 

العراق-األنبار والية 

السبت  اإلعالمي  املكتب  أصدر  تعاىل،  الله  بفضل 

وقتل  أرس  يظهر  مصورا  تقريرا  شعبان(   /22(

قرب  املرتدة  الرافضية  االستخبارات  من  عنرص 

وامّلنة. الحمد  ولله  القائم،  مدينة 

البنغالية  3 عناصر من الشرطة  إصابة 
)دكا( المرتدة في 

لبنغال ا

بنغالديش  يف  الخالفة  جنود  تمّكن  مباركة  عملية  يف 

عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من  شعبان(   /24( االثنني 

الرئيس  الطريق  يف  املرتدة  البنغالية  للرشطة  تجمع 

إلصابة  أدى  ما  )دكا(  بمدينة  )جولستان(  لسوق 

الحمد. ولله  منهم،  ثالثة 

مقتل مرتد وإصابة آخر من الشرطة 
مقديشو في  الصومالية 

الصومال والية 

األحد )23/  الخالفة  الله وحده، تمّكن جنود  بفضل 

تُقّل  دّراجة  عىل  ناسفة  عبوة  تفجري  من  شعبان( 

حي  يف  املرتدة  الصومالية  الرشطة  من  عنرصين 

مرتد  لهالك  أدى  ما  مقديشو،  بمدينة  )توفيق( 

الحمد. ولله  آخر،  وإصابة 

دعاة  أحد  لقتل  تقرير مصور 
)المداخلة(

فزان  - ليبيا  والية 

الخميس  اإلعالمي  املكتب  أصدر  وحده،  الله  بفضل 

وقتل  أرس  يظهر  مصورا  تقريرا  شعبان(   /20(

)املداخلة(  السوء  دعاة  أحد  )مسعود(  املدعو  املرتد 

الحمد. ولله  فزان،  يف  )حفرت(  للطاغوت  املوالني 

أخبـار
متفرقة
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من  املجاهدين  أهداف  وتتعدد 

يف  )التكتيك(  األسلوب  هذا  استخدام 

الكافرين،  األمد ضد  الطويلة  حربهم 

بنمط  القتال  مرحلة  يف  وخاصة 

ومن  للتمكني،  السابق  العصابات 

األهداف ما هو مبارش يتحقق خالل 

ساعات الغزوة، ومنه ما يتحقق عىل 

مع  وخاصة  والبعيد،  املتوسط  املدى 

عديدة،  مرات  األسلوب  هذا  تكرار 

مناطق  عىل  الهجمات  وتوزيع 

واسعة.

النكاية والغنيمة

تحقيق  املبارشة،  األهداف  أهم  فمن 

خالل  من  وأنصاره  العدو  يف  النكاية 

أو  أموالهم  واغتنام  وقتلهم  أرسهم 

ودفعهم  قوتهم  إلضعاف  وذلك  إتالفها، 

املرتدين  وتوبة  املجاهدين  قتال  ترك  إىل 

من ردتهم.

بالفيء  الكفار  أموال  أخذ  أيضا  ومنها 

املجاهدين  احتياجات  وتأمني  والغنيمة، 

واآلليات  والوقود  والعتاد  السالح  من 

والغذاء والدواء واألموال، وغريها، وخاصة 

االحتياجات  هذه  تأمني  صعوبة  حال  يف 

فرض  أو  يدهم  ذات  ضعف  بسبب 

يكون  عندها  عليهم،  الحصار  أعدائهم 

الوسيلة  هو  وأنصاره  العدو  من  التمّون 

األفضل واألكثر بركة بإذن الله تعاىل.

فكاك األسرى

املسلمني،  أرس  فكاك  أيضا  ومنها 

مخافره  أو  العدو  سجون  يف  املحتجزين 

اقتحامها  طريق  عن  األمنية،  ومراكزه 

أرس  أو  أقفالها،  وكرس  أسوارها  وهدم 

وأنصاره،  وجنوده  العدو  قادة  من  عدد 

أو  بهم،  األرسى  فداء  من  يمكن  بما 

تُدينهم  التي  املستمسكات  إتالف  حتى 

واملحاكم  األمنية  املراكز  يف  واملوجودة 

الله  -بإذن  يسّهل  مما  الطاغوتية، 

يف  لهم  املفتوحة  القضايا  إغالق  تعاىل- 

تلك املحاكم، بسبب انعدام األدلة عليهم.

االستفزاز

اقتحام  من  الهدف  يكون  فقد  وكذلك 

فيها،  العدو  ومهاجمة  ما  بلدة  أو  قرية 

استفزاز العدو إلرسال قوات من املناطق 

يطلبون  الذين  جنوده  إلنقاذ  املجاورة 

انتظار  يف  سيكون  حيث  منه،  النجدة 

وعبواتهم  املجاهدين  كمائن  اإلمدادات 

فيهم  وتوقع  بهم،  لتفتك  الطرقات  عىل 

أكرب الخسائر، وبتكرار عملية االستفزاز 

يف  العدو  يصبح  عديدة،  مرات  والفخاخ 

االندفاع إلنقاذ قواته  أمره بني  حرية من 

قواته  أمن  وبني  للهجوم،  تتعرض  التي 

تقع  قد  والتي  لإلنقاذ  سريسلها  التي 

مرحلة  إىل  يصل  حتى  قاتلة،  كمائن  يف 

الدعم  للعدو عن تقديم  امتناع أي موقع 

من  والطلب  املجاورة،  للمواقع  واإلسناد 

حينها  نفسه،  عىل  االعتماد  موقع  كل 

أو  املواقع  من  للهروب  الجنود  يلجأ  قد 

يرونه  لهجوم  تعرضهم  عند  االستسالم 

يفوق طاقتهم عىل الدفاع، يف ظل يأسهم 

من قدوم أي مؤازرة صديقة ملساندتهم.

من  مدى  أبعد  االستفزاز  يكون  وقد 

يف  العدو  يتحصن  حني  وذلك  هذا، 

بينها،  شديد  بحذر  ويتنقل  مواقعه، 

التي  املناطق  إىل  الدخول  عن  ويمتنع 

فيها،  اصطياده  املجاهدين  عىل  يسهل 

باقتحام  استفزازه  لهم  يمكن  ذلك  وعند 

الضعيفة،  الحماية  ذات  والبلدات  القرى 

وأتباعه،  جنوده  يف  النكاية  وتحقيق 

أنفه  وتمريغ  إلذالله  وسيلة  ذلك  واتخاذ 

الخروج  إىل  يدفعه  قد  مما  الرتاب،  يف 

وطلب  املجاهدين،  ملالحقة  حصونه  من 

احرتاس  بغري  واالندفاع  منهم،  الثأر 

املجاهدون  يكون  خطرة،  مناطق  نحو 

وحقول  بالعبوات  تمهيدها  أحسنوا  قد 

القناصني  وتمركزات  والكمائن  األلغام 

محرقة  يف  ليدخل  الدروع،  وصائدي 

لجنوده وآلياته ال يخرج منها إال بخسائر 

بالجراح،  مثخنا  لحصونه  ويعود  كبرية، 

عازما عىل أن ال يعود ملالحقة املجاهدين 

حركة  حرية  لهم  يتيح  مما  أخرى،  مرة 

تكرار  ثم  ومن  عملهم،  مناطق  يف  أكرب 

عىل  مجددا  لدفعه  أكرب  بشكل  استفزازه 

الحركة الخطرة.

تثبيت العدو

أن  فيمكن  تماما،  ذلك  من  وبالعكس 

مهاجمة  من  املجاهدين  هدف  يكون 

القرى والبلدات، إجبار العدو عىل تثبيت 

وحماية  عنها  للدفاع  فيها،  كبرية  قوات 

وأنصاره،  إمداده  وطرق  مصالحه 

العدو  رغبة  حال  يف  هذا  أهمية  وتربز 

املجاهدين،  مواقع  عىل  هجوم  تنفيذ 

طاقة  من  كبري  قسم  من  بحرمانه  وذلك 

جيشه التي سترصف عىل حماية أهداف 

عندما  وخاصة  األهمية،  قليلة  تكون  قد 

وبلدات  قرى  اقتحام  املجاهدون  يكرر 

العدو  يُجرب  عندها  متباعدة،  مناطق  يف 

واسعة،  مناطق  عىل  قواته  توزيع  عىل 

لتخوفه من حدوث اخرتاق يف أي مكان، 

املجاهدون ألهدافهم  يختار  أن  واألفضل 

أن  يتوقعون  التي  عن  بعيدة  مناطق 

العدو  العدو منها، كي ال يستفيد  يهجم 

عن  للدفاع  يخصصها  التي  القوات  من 

القرى والبلدات يف اإلسناد واملؤازرة عند 

الحاجة.

كبت المنافقين ونصرة 
المؤمنين

شوكة  كرس  الغزوات  هذه  أهداف  ومن 

املرتدين، ورفع همم املسلمني، فاملنافقون 

ضعفا،  املجاهدين  من  يرون  حني 

فإنهم  ظهورا،  وجيوشهم  وللطواغيت 

إىل  باالنتماء  الردة،  باتجاه  يندفعون 

جيوش الكفر، ومظاهرتهم عىل املسلمني، 

املجاهدين،  عىل  لصالحهم  والتجسس 

املسلمني  إيذاء  يف  يُمعنون  فإنهم  وكذلك 

صفوف  يف  هم  ممن  وخاصة  وأهاليهم 

املجاهدين أو ينارصوهم، يف حني أن كثريا 

يفرض  املرحلة  هذه  يف  اإليمان  أهل  من 

كثري  ويرتدد  واالستضعاف،  الذلة  عليهم 

أن  مخافة  باملجاهدين  اللحاق  عن  منهم 

يصيبه وأهله الرضر.

يقتحمون  عندما  املجاهدين  فإن  ولذلك 

مناطقهم،  واملرتدين  املنافقني  عىل 

وينكلون  رؤوسهم،  باعتقال  ويقومون 

التي  أموالهم  ويتلفون  املرتدين،  يف 

ألجلها ارتدوا عن دين الله تعاىل، وكذلك 

عن  الطواغيت  جيوش  عجز  يُرونهم 

سلم  من  سيدفع  هذا  فإن  حمايتهم، 

ما  ترك  إىل  املجاهدين  بطش  من  منهم 

من  التوبة  إىل  يقودهم  وربما  عليه،  هم 

الكفر، يف حني يقّوي من عزائم املسلمني، 

ويشفي صدورهم ممن ظلمهم، ويعينهم 

الله تعاىل لهم  إيمانهم بنرص  عىل تقوية 

وإلخوانهم، وجهاد أعدائهم.

إبعاد  يف  ليس  جدا  مهم  األمر  وهذا 

اإلسالم  إىل  وجذبهم  الردة  عن  الناس 

كبري  دور  له  ولكن  فحسب،  والجهاد 

بتقليل  العدو،  جيش  إضعاف  يف  أيضا 

سكان  من  املقاتلني  انضمام  معدالت 

أوجه  كل  وكذلك  صفوفه،  إىل  املنطقة 

املعلومات  تقديم  من  األخرى  التعاون 

عقاب  من  خشية  وذلك  اإلمدادات،  أو 

تعاىل  الله  دين  عن  يرتد  ملن  املجاهدين 

بذلك، ويف نفس الوقت تشجيع املسلمني 

عىل إعانة املجاهدين، عندما يرون قوتهم 

الله  بإذن  أعدائهم  هزيمة  عىل  وقدرتهم 

تعاىل، ويقينهم بانتصارهم عليهم.

للتمكين التمهيد 

قد  القتال  يف  األسلوب  هذا  فإن  وكذلك 

التمكني  الله تعاىل سببا لحصول  يجعله 

تكرار  بعد  وذلك  األرض،  يف  للمجاهدين 

متعددة،  مناطق  يف  كثرية  مرات  تنفيذه 

كل  تغطية  بادئا  يحاول  العدو  فإن 

املناطق، بشكل دائم أو عىل سبيل توفري 

النجدات املتأهبة للدخول يف معركة ضد 

فيها،  أي منطقة يظهرون  املجاهدين يف 

هذا  يف  نشاطا  بدايًة  جيشه  يبدي  حيث 

الباب.

ولكن مع تكرار األمر، وتعاظم الخسائر 

الواجب  من  يصبح  صفوفه،  يف  الكبرية 

املناطق  بني  املفاضلة  الجيش  عىل 

إليه  بالنسبة  أهميتها  درجة  بحسب 

االرتباط  أوال  فينتهي  للمجاهدين،  أو 

املناطق  يف  املوجودة  الجيش  قطع  بني 

منطقة  كل  تصبح  بأن  املتجاورة، 

مسؤولة عن أمنها، وذلك لخطورة تنقل 

القوات بني املناطق أثناء الهجمات عليها.

عىل  الحفاظ  تقديم  إىل  يضطر  ثم 

عليها  الحفاظ  جدا  يهّمه  التي  املناطق 

عليها،  السيطرة  من  املجاهدين  منع  أو 

جزئي،  بشكل  األخرى  املناطق  وترك 

أوقات  يف  عليها  السيطرة  يفقد  بحيث 

من  أطول  أو  مثال(  الليل  )خالل  معينة 

لحظات  عىل  وجوده  يقترص  بحيث  ذلك 

عابرة يُثبت وجوده فيها من خالل أرتال 

فقد  التي  املناطق  بني  بها  يجول  كبرية 

أن  متوقع  وهو  عليها،  الكاملة  السيطرة 

فيها  معه  االشتباك  املجاهدون  يتجنب 

الرضبات  بعض  تلقى  ما  فإذا  مؤقتا، 

ترك  آخر،  بأمر  انشغل  أو  املوجعة، 

مناطق  إىل  وتحولت  كليا،  املناطق  هذه 

لتمكن  يمهد  مما  السيطرة،  من  خالية 

املجاهدين فيها بإذن الله تعاىل.

التي قد  املهمة  األهداف  فهذه بعض من 

خالل  من  لتحقيقها  املجاهدون  يسعى 

وسنبحث  املناطق،  عىل  املؤقتة  السيطرة 

يف املقال القادم بإذن الله تعاىل يف طرق 

والحمد  القتال،  من  األسلوب  هذا  تنفيذ 

لله رب العاملني.

األهداف

إسـقـاط المـدن مـؤقـتـا
2أكسـلـوب عـمـل للـمـجـاهدين
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مقاالت 10
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو )3(

الدنيا  نعيم  جعل  الذي  لله  الحمد 

الزائل للناس أجمعني املسلمني منهم 

اآلخرة  نعيم  وخص  والكافرين، 

السائرين  املوحدين  لعباده  الدائم 

عىل نهج النبي األمني صىل الله عليه 

وصحابته  الطيبني  آله  وعىل  وسلم 

إىل  املجاهدين ومن سار عىل نهجهم 

يوم الدين، أما بعد:

الناس  اشرتاك  مبينا  تعاىل  قال  فقد 

املؤمنني  واختصاص  الدنيا  نعيم  يف 

َحرََّم  َمْن  }ُقْل  اآلخرة:  بنعيم  الصادقني 

َوالطَّيِّبَاِت  ِلِعبَاِدِه  أَْخَرَج  الَِّتي  اللَِّه  ِزينََة 

اْلَحيَاِة  يِف  آَمنُوا  ِللَِّذيَن  ِهَي  ُقْل  ْزِق  الرِّ ِمَن 

ُل  نَُفصِّ َكذَِلَك  اْلِقيَاَمِة  يَْوَم  َخاِلَصًة  نْيَا  الدُّ

اآْليَاِت ِلَقْوٍم يَْعَلُموَن{ ]األعراف: 32[.

تعاىل  "يقول  الله:  رحمه  كثري  ابن  قال 

أو  املآكل  من  شيئا  حرم  من  عىل  ردا 

املشارب، واملالبس، من تلقاء نفسه، من 

غري رشع من الله: }ُقْل{ يا محمد، لهؤالء 

يحرمون  ما  يحرمون  الذين  املرشكني 

ِهَي  }ُقْل  وابتداعهم:  الفاسدة  بآرائهم 

َخاِلَصًة  نْيَا  الدُّ اْلَحيَاِة  يِف  آَمنُوا  ِللَِّذيَن 

ملن  أي: هي مخلوقة  اآلية،  اْلِقيَاَمِة{  يَْوَم 

وإن  الدنيا،  الحياة  يف  وعبده  بالله  آمن 

رشكهم فيها الكفار حسا يف الدنيا، فهي 

لهم خاصة يوم القيامة، ال يرشكهم فيها 

عىل  محرمة  الجنة  فإن  الكفار،  من  أحد 

]التفسري[. الكافرين" 

النعم  من  فيه  هم  ما  مع  الكفار  فإن 

يف  حظ  لهم  ليس  الدنيا  الحياة  هذه  يف 

}َواَل  تعاىل:  قال  كما  النار،  إال  اآلخرة 

إِنَُّهْم  اْلُكْفِر  يِف  يَُساِرُعوَن  الَِّذيَن  يَْحُزنَْك 

يَْجَعَل  أاَلَّ  اللَُّه  يُِريُد  َشيْئًا  اللََّه  وا  يرَُضُّ َلْن 

َعِظيٌم{  َعذَاٌب  َوَلُهْم  اآْلِخَرِة  يِف  َحظًّا  َلُهْم 

]آل عمران: 176[.

"يعني  الله:  رحمه  الطربي  اإلمام  قال 

يجعل  ال  أن  الله  يريد  ثناؤه:  جل  بذلك 

نصيبًا  الكفر  يف  يسارعون  الذين  لهؤالء 

فسارعوا  خذلهم  فلذلك  اآلخرة،  ثواب  يف 

ما  حرمانهم  مع  أنهم  أخرب  ثم  فيه، 

حرموا من ثواب اآلخرة، لهم عذاب عظيم 

يف اآلخرة، وذلك عذاُب النار" ]التفسري[.

املتاع  من  فيه  هم  بما  تغرت  فال  ولذلك 

القليل وإن حسبته كثريا فهو زائل وفان 

ظهر  وإن  قليل  فهو  كذلك  كان  ما  وكل 

تََقلُُّب  يَُغرَّنََّك  }اَل  تعاىل:  قال  كثري  أنه 

ثُمَّ  َقِليٌل  َمتَاٌع   * اْلِباَلِد  يِف  َكَفُروا  الَِّذيَن 

َلِكِن   * اْلِمَهاُد  َوِبئَْس  َجَهنَُّم  َمأَْواُهْم 

ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٌت  َلُهْم  َربَُّهْم  اتََّقْوا  الَِّذيَن 

ِمْن  نُُزاًل  ِفيَها  َخاِلِديَن  اأْلَنَْهاُر  تَْحِتَها 

]آل  ِلأْلَبَْراِر{  َخرْيٌ  اللَِّه  ِعنَْد  َوَما  اللَِّه  ِعنِْد 

كثري  ابن  قال   ،]198  -  196 عمران: 

أن  الجهلة  الناس  من  كثري  يعتقد  أن 

ملن  محبتنا  عىل  دليل  املال  إعطاءنا 

ألجل  الكفر  عىل  فيجتمعوا  أعطيناه، 

ِبالرَّْحَمِن  يَْكُفُر  ِلَمْن  }َلَجَعْلنَا  املال 

َعَليَْها  َوَمَعاِرَج  ٍة  ِفضَّ ِمْن  ُسُقًفا  ِلبُيُوتِِهْم 

ساللم  أَْي:   ]33 ]الزخرف:  يَْظَهُروَن{ 

يَْظَهُروَن{،  ...}َعَليَْها  فضة  من  ودرجا 

أَْي: يَْصَعُدوَن" ]التفسري[.

فاته  وإن  املؤمن  أن  هذا  من  فنعلم 

يخرس  لم  فإنه  والظفر  النرص  من  يشء 

دينه  عىل  ثباته  هو  الكبري  الفوز  بل 

عىل  الباقية  الحياة  وتقديمه  وعقيدته 

وعظة  عربة  مؤمن  ولكل  الفانية  الدنيا 

سّمى  وكيف  األخدود  أصحاب  قصة  يف 

لم  كونهم  -مع  دينهم  عىل  ثباتهم  الله 

بالفوز  شيئا-  الدنيا  حظوظ  من  ينالوا 

الكبري.

عىل  الثبات  أن  الصف  سورة  يف  وأخرب 

اإليمان ومراغمة الكفار سبب يف الغفران 

ودخول الجنان وأن هذا هو الفوز العظيم 

َهْل  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }يَا  سبحانه:  فقال 

أَُدلُُّكْم َعىَل ِتَجاَرٍة تُنِْجيُكْم ِمْن َعذَاٍب أَِليٍم 

َوتَُجاِهُدوَن  َوَرُسولِِه  ِباللَِّه  تُْؤِمنُوَن   *

ذَِلُكْم  َوأَنُْفِسُكْم  ِبأَْمَواِلُكْم  اللَِّه  َسِبيِل  يِف 

َلُكْم  يَْغِفْر   * تَْعَلُموَن  ُكنْتُْم  إِْن  َلُكْم  َخرْيٌ 

ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َويُْدِخْلُكْم  ذُنُوبَُكْم 

َجنَّاِت  يِف  َطيِّبًَة  َوَمَساِكَن  اأْلَنَْهاُر  تَْحِتَها 

 10 ]الصف:  اْلَعِظيُم{  اْلَفْوُز  ذَِلَك  َعْدٍن 

العظيم  الفوز  عىل  عطف  ثم   ،]12  -

}َوأُْخَرى  فقال:  الناس  يحبه  آخر  أمرا 

 ِ تُِحبُّونََها نرَْصٌ ِمَن اللَِّه َوَفتٌْح َقِريٌب َوبرَشِّ

اْلُمْؤِمِننَي { ]الصف: 13[.

قال  ممن  تكون  أن  املوحد  أخي  فإياك 

ْلنَا  الله فيهم: }َمْن َكاَن يُِريُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

َجَعْلنَا  ثُمَّ  نُِريُد  ِلَمْن  نََشاُء  َما  ِفيَها  َلُه 

َمْدُحوًرا{  َمذُْموًما  يَْصاَلَها  َجَهنََّم  َلُه 

]اإلرساء: 18[.

الله  قال  ممن  تكون  أن  عىل  احرص  بل 

َلَها  َوَسَعى  اآْلِخَرَة  أََراَد  }َوَمْن  فيهم: 

َسْعيُُهْم  َكاَن  َفأُوَلِئَك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  َسْعيََها 

َمْشُكوًرا{ ]اإلرساء: 19[.

"والقرآن  الله:  رحمه  القيم  ابن  قال 

واإلخبار  الدنيا،  يف  التزهيد  من  مملوء 

ورسعة  وانقطاعها،  وقلتها  بخستها، 

واإلخبار  اآلخرة،  يف  والرتغيب  فنائها. 

بعبد  الله  أراد  فإذا  ودوامها.  برشفها 

خريا أقام يف قلبه شاهدا يعاين به حقيقة 

الدنيا واآلخرة. ويؤثر منهما ما هو أوىل 

باإليثار" ]املدارج[.

الطيبات  واملساكن  الجنات  إىل  فاسعوا 

رب  لله  والحمد  العاليات  والدرجات 

العاملني.

إىل  تنظروا  ال  تعاىل:  "يقول  الله:  رحمه 

ما هؤالء الكفار مرتفون فيه، من النعمة 

يزول  قليل  فعما  والــرسور،  والغبطة 

مرتهنني  ويصبحون  عنهم،  كله  هذا 

بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم 

فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه }َمتَاٌع 

اْلِمَهاُد{"  َوِبئَْس  َجَهنَُّم  َمأَْواُهْم  ثُمَّ  َقِليٌل 

]التفسري[.

الثابتون  الصابرون  املوحدون  أما 

ونرصتهم  جهادهم  يرتكوا  لم  الذين 

عن  يرتدوا  ولم  لعدوهم  يخضعوا  ولم 

كما  واآلخرة  الدنيا  ثواب  فلهم  دينهم 

َمَعُه  َقاتََل  نَِبيٍّ  ِمْن  }َوَكأَيِّْن  تعاىل:  قال 

يِف  أََصابَُهْم  ِلَما  َوَهنُوا  َفَما  َكِثريٌ  ِربِّيُّوَن 

اْستََكانُوا  َوَما  َضُعُفوا  َوَما  اللَِّه  َسِبيِل 

َكاَن  َوَما   * اِبِريَن  الصَّ يُِحبُّ  َواللَُّه 

ذُنُوبَنَا  َلنَا  اْغِفْر  َربَّنَا  َقالُوا  أَْن  إاِلَّ  َقْوَلُهْم 

نَا  اَفنَا يِف أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوانرُْصْ َوإرِْسَ

اللَُّه ثََواَب  اْلَكاِفِريَن * َفآتَاُهُم  اْلَقْوِم  َعىَل 

يُِحبُّ  َواللَُّه  اآْلِخَرِة  ثََواِب  َوُحْسَن  نْيَا  الدُّ

اْلُمْحِسِننَي{ ]آل عمران: 146 - 148[.

"يعني  الله:  رحمه  الطربي  اإلمام  قال 

الذين  الله  فأعطى  ذكره:  تعاىل  بذلك 

عىل  الصرب  من  وصفهم،  بما  وصفهم 

طاعة الله بعد مقتل أنبيائهم، وعىل جهاد 

أمورهم،  يف  بالله  واالستعانة  عدوهم، 

أبلوا  ما  عىل  إمامهم  مناهج  واقتفائهم 

يف  جزاء  يعني:  نْيَا{،  الدُّ }ثََواَب  الله،  يف 

وعدو  عدوهم  عىل  النرُص  وذلك:  الدنيا، 

والتمكني  عليهم،  والفتح  والظفُر،  الله، 

اآْلِخَرِة{،  ثََواِب  }َوُحْسَن  البالد  يف  لهم 

يعني: وخري جزاء اآلخرة عىل ما أسلفوا 

وذلك:  الصالحة،  أعمالهم  من  الدنيا  يف 

الجنة ونعيمها" ]التفسري[.

أخرب  "ثم  الله:  رحمه  تيمية  ابن  وقال 

أنبيائه  من  كثرية  جماعة  أن  سبحانه 

كثريون،  لهم  أتباع  معهم  وقتل  قتلوا، 

يف  أصابهم  ملا  منهم،  بقي  من  وهن  فما 

استكانوا  وما  ضعفوا  وما  الله،  سبيل 

والعزيمة  بالقوة  الشهادة  تلقوا  ...بل 

غري  مقبلني  كراما  أعزة  واإلقــدام... 

مدبرين" ]مجموع الفتاوى[.

أن  القوم  علم  "ملا  الله:  رحمه  وقال 

وأن  بذنوبهم،  عليهم  يدال  إنما  العدو 

بها،  ويهزمهم  يستزلهم  إنما  الشيطان 

تجاوز  أو  حق،  يف  تقصري  نوعان  وأنها 

}َقالُواْ  بالطاعة،  منوط  النرص  وأن  لحد، 

اَفنَا يِف أَْمِرنَا{،  ربَّنَا اْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َوإرِْسَ

لم  إن  وتعاىل  تبارك  ربهم  أن  علموا  ثم 

يقدروا  لم  وينرصهم  أقدامهم  يثبت 

ونرصها  أنفسهم،  أقدام  تثبيت  عىل  هم 

أنه  يعلمون  ما  فسألوه  أعدائهم،  عىل 

أقدامهم  يثبت  لم  إن  وأنه  دونهم،  بيده 

ينترصوا"  ولم  يثبتوا،  لم  وينرصهم 

الفتاوى[. ]مجموع 

حقرية  الله  عند  الدنيا  إن  املؤمنون  أيها 

جيفة  من  أهون  أنها  هوانها  ومن  هينة 

من  وأقل  األذنــني،  صغري  أسك  جدي 

الله  يجعلها  لم  ولذلك  البعوضة،  جناح 

تعاىل جزاء ألوليائه املؤمنني به املصدقني 

جعل  بل  سبيله  يف  املجاهدين  لرسله 

جزاءهم جنة عرضها السماوات واألرض.

هو  فيها  العذاب  يجعل  لم  املقابل  ويف 

عن  الله  قال  كما  ألعدائه  الوحيد  الخزي 

وَن  يَُردُّ ثُمَّ  َمرَّتنَْيِ  }َسنَُعذِّبُُهْم  املنافقني: 

قال   ،]101 ]التوبة:  َعِظيٍم{  َعذَاٍب  إىَِل 

يف  األوىل  "املرة  العلماء:  من  واحد  غري 

وَن  يَُردُّ }ثُمَّ  الربزخ،  يف  والثانية  الدنيا 

]مجموع  اآلخرة"  يف  َعِظيٍم{  َعذَاٍب  إىَل 

الفتاوى[. 

ِخْزٌي  نْيَا  الدُّ يِف  }َلُهْم  الكفار:  عن  وقال 

]البقرة:  َعِظيٌم{  َعذَاٌب  اآْلِخَرِة  يِف  َوَلُهْم 

واغرتارهم  الناس  فتنة  لوال  بل   ،]114

كما  للكفار  بأرسها  الدنيا  الله  لجعل 

ًة  أُمَّ النَّاُس  يَُكوَن  أَْن  }َوَلْواَل  تعاىل:  قال 

ِبالرَّْحَمِن  يَْكُفُر  ِلَمْن  َلَجَعْلنَا  َواِحــَدًة 

َعَليَْها  َوَمَعاِرَج  ٍة  ِفضَّ ِمْن  ُسُقًفا  ِلبُيُوتِِهْم 

ًرا َعَليَْها  يَْظَهُروَن * َوِلبُيُوتِِهْم أَبَْوابًا َورُسُ

ا َمتَاُع  يَتَِّكئُوَن * َوُزْخُرًفا َوإِْن ُكلُّ ذَِلَك َلمَّ

ِلْلُمتَِّقنَي{  َربَِّك  ِعنَْد  َواآْلِخَرُة  نْيَا  الدُّ اْلَحيَاِة 

]الزخرف: 33، 35[.

العلماء:  "قال  الله:  القرطبي رحمه  قال 

وأنها  خطرها،  وقلة  الدنيا  حقارة  ذكر 

عنده من الهوان بحيث كان يجعل بيوت 

غلبة  لوال  وفضة  ذهبا  ودرجها  الكفرة 

حب الدنيا عىل القلوب، فيحمل ذلك عىل 

]التفسري[. الكفر" 

لوال  أي:   " الله:  رحمه  كثري  ابن  وقال 

خالصًة يوَم القيامة
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حدث في 
أسبــوع

قسد تناشد الغرب عالج جرحاها في الخارج
رصح مسؤول الشؤون الخارجية لـمرتدي "قسد"، بأن 

الدولة  ضد  املعارك  يف  أطرافهم  فقدوا  الذين  جرحاهم 

تأشريات  عىل  بالحصول  طلباتهم  رفض  تم  اإلسالمية، 

طبية تتيح لهم رعاية متقدمة يف الدول الغربية.

صحيفة  مع  لقاء  يف  عمر"  الكريم  "عبد  املرتد  وقال 

صليبية، إن العديد من الجرحى البالغ عددهم 20 ألفا ال 

يمكنهم الحصول عىل العالج املناسب يف سوريا". مضيفا، 

"لقد طلبنا مراًرا من جميع رشكائنا يف التحالف والدول 

لم  لكنهم  العالج،  يف  للمساعدة  تأشريات  منح  األوروبية 

يستجيبوا لنا".

وتابع "ال يمكن للمجتمع الدويل أن يقول لنا وداعا بعد 

انتهاء املعارك، إذا قالوا وداعا فستصبح هذه املنطقة غري 

مستقرة وستعود الدولة اإلسالمية".

هجمات سريالنكا ُتطيح بقطاع السياحة ووزير 
الدفاع

الدولة  هجمات  أن  رسيالنكا  يف  املالية"  "وزارة  أعلنت 

اإلسالمية كبّدت القطاع السياحي خسائر تصل إىل 1.5 

مليار دوالر هذا العام.

وقال وزير املالية، إن "السياحة ستكون القطاع االقتصادي 

 %30 بنسبة  انخفاضا  "نتوقع  مضيفا  ترضرا"،  األكثر 

للوافدين وهذا يساوي خسائر بنحو 1.5 مليار دوالر".

وعىل وقع الهجمات، أعلن وزير الدفاع الرسيالنكي )روان 

فيجواردينا( استقالته مؤّكدا عىل تحمله املسؤولية، ومقرا 

بالفشل يف بعض مؤسسات وزارة الدفاع".

حظرا  الرسيالنكية  السلطات  فرضت  متصل،  سياق  ويف 

عىل جميع أنواع "الطائرات املسرّية" خشية استخدامها يف 

هجمات مشابهة ملا حدث يف العراق والشام.

اليهود والنصارى يحّذرون رعاياهم من 
السفر إلى سريالنكا خشية هجمات جديدة!

رعاياها  الصليبية  الدول  من  وعدد  اليهود  دويلة  دعت 

ذاته من  الوقت  السفر إىل رسيالنكا، محذرة يف  إىل عدم 

إمكانية حدوث هجمات جديدة.

حيث قالت هيئة "مكافحة اإلرهاب" اليهودية يف بيان لها، 

رسيالنكا  إىل   ،2 بمستوى  سفر  تحذيرات  أصدرت  أنها 

لوجود تهديد خطري.

أنها  مشابه  بيان  يف  األمريكية"  "الخارجية  قالت  كما 

الحكومة  موظفي  عائالت  أبناء  جميع  بمغادرة  "أمرت 

الجماعات  "تواصل  بقولها،  ذلك  معللة  األمريكية"، 

رسيالنكا"،  يف  محتملة  لهجمات  التخطيط  اإلرهابية 

رافعة مستوى التحذير إىل 4، من 5 درجات.

"من  إنه  األسرتالية"  "الخارجية  قالت  السياق  ذات  ويف 

الهجمات"  من  مزيدا  اإلرهابيون  يشّن  أن  املحتمل 

يزورها  التي  األماكن  لتطال  عشوائية،  تكون  "قد  التي 

األجانب".

أخرى  صليبية  دول  أطلقتها  مماثلة  تحذيرات  وكانت 

التفجريات  أعقاب  يف  وهولندا  وبريطانيا  فرنسا  منها 

الدامية التي شهدتها رسيالنكا مؤخرا.

االستخبارات البريطانية: الدولة اإلسالمية 
تخطط لهجمات في أوروبا

"االستخبارات  بأن  شهرية،  بريطانية  صحيفة  كشفت 

الربيطانية" تحقق يف خطط للدولة اإلسالمية لشّن موجة 

تسمى  ما  عرب  أوروبا،  تستهدف  الهجمات  من  جديدة 

"خاليا التمساح"! بعد اكتشاف "بصمات بريطانية" يف 

تفجريات رسيالنكا.

الربيطانية  االستخبارات  قادة  أن  الصحيفة،  وأوضحت 

واثقون بأن )عبد اللطيف جميل محمد( -الذي يزعمون 

أنه العقل املدبر لتفجريات رسيالنكا-، زار الشام وتلقى 

تدريبات تحت إرشاف عدد من املقاتلني الربيطانيني، قبل 

أن يعود إىل رسيالنكا مجددا لينضم إىل "خلية نائمة".

وأكدت الصحيفة أن اسرتاتيجية "الخاليا النائمة" التابعة 

االستخبارات  لدى  بالغا  قلقا  تستدعي  اإلسالمية  للدولة 

آتت  التي  الدامية"  "الثمار  ظل  يف  السيّما  الربيطانية، 

أكلها يف رسيالنكا -عىل حد وصف الصحيفة-.

مقتل 5 نصارى بهجوم على كنيسة في 
بوركينا فاسو

قتل 5 نصارى يف هجوم مسلح عىل كنيسة يف )سيلغادجي( 

شمال بوركينا فاسو.

إن  الطاغوتية،  الحكومة  باسم  متحدث  ذكر  حيث 

"مسلحني هاجموا الكنيسة ما أدى إىل مقتل 5 أشخاص 

بينهم قس"، مضيفا أن "4 آخرين ُفقدوا".

إن "الهجوم وقع  الكنيسة،  وقال شاهد عيان من داخل 

دراجات  عىل  املهاجمون  جاء  يغادرون..  كانوا  عندما 

نارية وأطلقوا النار".

تعاني  فاسو  بوركينا  أن  الحكومة،  باسم  املتحدث  وأقّر 

من تزايد الهجمات املسلحة هذا العام، إال أن هذا هو أول 

هجوم من نوعه عىل كنيسة يف البالد.

روسيا تحّذر، أفغانستان صارت مقصدا للدولة 
اإلسالمية

دعا "وزير الدفاع" الرويس الستخدام الطائرات املسرّية 

مناطق  مراقبة  يف  الحديثة  التقنية  الوسائل  من  وغريها 

أفغانستان، التي صارت مقصدا ملقاتيل الدولة اإلسالمية.

وقال الطاغوت شويغو: "يجب إدراك حقيقة أننا نحتاج 

الحديثة،  التقنيات  باستخدام  مشرتكة  جهود  لبذل 

تنقالت  ورصد  الحدود  ملراقبة  طيار،  بدون  والطائرات 

اإلرهابيني يف أفغانستان".

للمخاطر  التصدي  رضورة  تُمليه  ذلك  أن  إىل  مشريا، 

وجهة  صارت  أن  بعد  املنطقة،  يف  املتنامية  اإلرهابية 

ملقاتيل الدولة اإلسالمية القادمني من سوريا والعراق عىل 

حسب وصفه.

توقيف 4 أشخاص خططوا لهجوم كبير في 
فرنسا

بتهمة  أشخاص   4 توقيف  عن  الصليبية  فرنسا  أعلنت 

التخطيط لهجوم كبري يستهدف الرشطة الفرنسية.

وقال "وزير الداخلية" الفرنيس "إن املؤرشات قادتنا إىل 

توقيفهم لدرء خطر هجوم إرهابي كبري".

وأحد املتهمني سجنته فرنسا سابقا ملحاولته الهجرة إىل 

الدولة اإلسالمية يف الشام.

بتبنيهم  اعرتفوا  املوقوفني  أن  إىل  إعالم  وسائل  وأشارت 

الهجوم بعد  الدولة اإلسالمية، وعزمهم عىل تنفيذ  أفكار 

رصدهم ملراكز رشطة ومؤسسات أخرى.

أمريكا ُتوقف جنديا سابقا خطط لهجوم في 
كاليفورنيا

-أسلم  أنها أرست جنديا سابقا  الصليبية  أمريكا  أعلنت 

بهدف  ناسفة،  عبوة  لتفجري  التحضري  بتهمة  حديثا- 

إيقاع خسائر برشية كبرية.

وزعمت التحقيقات أن "مارك دومينجو" كان يف املرحلة 

كاليفورنيا،  يف  التفجريات  لخطة  التجهيز  من  النهائية 

وكان ينوي من خاللها الثأر ملذبحة نيوزلندا.

يف  رّصح  "دومينجو"  إن  األمريكية  السلطات  وقالت 

يخطط  وأنه  للجهاد،  دعمه  عن  اإلنرتنت  عرب  محادثات 

لونج  ضاحية  يف  حاشد  تجمع  يف  ناسفة  عبوة  لتفجري 

بيتش يف لوس أنجلوس.

أمريكا وروسيا والصين تدعو "طالبان" لحوار 
عاجل مع حكومة كابل

وواشنطن  موسكو  أن  الروسية"  "الخارجية  أعلنت 

وبكني، دعت حركة طالبان املرتدة للبدء يف حوار عاجل 

مع الحكومة األفغانية املرتدة.

وجاء يف بيان ثالثي لهذه الدول، "تدعو األطراف الثالثة 

مع  السالم  مفاوضات  يف  املشاركة  إىل  طالبان  حركة 

مندوبني عن حكومة أفغانستان يف أقرب وقت ممكن".

لعقد  وتأييدها  دعمها  عن  الثالث،  الكفر  دول  وأعربت 

الجلسة الثانية للحوار األفغاني املشرتك يف الدوحة بقطر.

ك أمريكا ضدنا يدمر الديمقراطية  اإلخوان: تحرُّ
ويخدم الدولة اإلسالمية!

إذا  أنه  الرتكي،  والعدالة"  "الحرية  حزب  متحدث  ذكر 

بذلك  فستعرقل  إرهابيا  تنظيما  اإلخوان  أمريكا  صنّفت 

جهود إرساء "الديمقراطية"، وستخدم الدولة اإلسالمية. 

وقال املتحدث باسم حزب الطاغوت أردوغان، إن اتخاذ 

فيما  خاطئة  نتائج  شك  دون  "يفرز  كهذا  قرارا  أمريكا 

يخص االستقرار يف املنطقة".

يمكن  دعم  أكرب  هو  ذلك  نفسه،  الوقت  "يف  وأضاف، 

تقديمه لدعاية الدولة اإلسالمية".

عىل  يعمل  ترامب  الطاغوت  بأن  رصحت  أمريكا  وكانت 

إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  إرهابيا  تنظيما  اإلخوان  تصنيف 

فرض عقوبات عىل التنظيم يف مرص.




