
الرافيض  الحشد  من   6 سقط 

و"مغاوير الداخلية" بني قتيل وجريح 

أحدهم )قيادي(، كما ُقتل عنرصان من 

رت آليتهم، وقتل  الجيش الرافيض وُدمِّ

منفصلني،  بهجومني  آخران  رافضيان 

العشائري  للحشد  آلية  رت  ُدمِّ حني  يف 

بسلسلة  لهم،  مواقع  وترضرت 

عمليات نوعية لجنود الخالفة يف دياىل 

وقصف  قنص  عمليات  بني  تنوعت 

وتفجري.

فّجر  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /1( األربعاء  يوم  الخالفة  جنوُد 

شعبان( عبوة ناسفة عىل آلية للجيش 

جنوبي  )حميدات(  قرية  يف  الرافيض 

منطقة )كنعان( رشقي دياىل، ما أدى 

عىل  كانا  عنرصين  ومقتل  لتدمريها 

متنها، ولله الحمد

القنص،  عمليات  صعيد  وعىل 

لجنود  القنص  مفارُز  استهدفت 

الخالفة يوم الجمعة )3/ شعبان( ... 

10 قتلى وجرحى من الرافضة وتدمير آلية 
للجيش وأخرى "للعشائري" بعمليات نوعية في 

ديالى

التفاصيل ص ٥

بتفجيرين 
منفصلين في 

تونس

أسر 3 مرتدين 
 وإعطاب 3 آليات

PKK للـ

قتلى وأسرى من 
الجيش النيجيري

اغتيال قائد في 
القوات الخاصة

تدمير )همر( 
وإعطاب )مدرعة( 
للجيش التونسي

هذه الصحيفة تحتوي على ألفاظ الجاللة وآيات قرآنية وأحاديث احذر من تركها في مكان مهين٨

 صــحـيــفـة أســبــوعــيـة تـصـدر  عـن
 ديــوان اإلعـالم المركـزي

12 صفحة

14 قتياًل وجريحًا من الجيش الرافضي واستهداف 
3 آليات لهم بهجمات متواصلة غربي األنبار

العدد ٢٢٨ ا السنة الحادية عشرة ا الخميس ٩ شعبان 1441 هـ

العدد ٢٢٨

٤

منذ  األنبار  غربي  مناطق  تشهد 

يف  ملموساً  عسكرياً  تصعيداً  أسابيع 

الجيش  ضد  الخالفة  جنود  هجمات 

تنوعت  وقد  الرافضيني،  والحشد 

وإغارات  كمائن  لتشمل  الهجمات 

وثكناتهم،  دورياتهم  عىل  مسلحة 

وقصف  آلياتهم،  واستهداف 

بالصواريخ. مقارهم 

جنوُد  دّمر  األسبوع،  هذا  وخالل 

ثالثة،  وأعطبوا  لهم  آليتني  الخالفة 

وجريحاً  قتيالً  نحو14  وأسقطوا 

)ضابط(،  بينهم  صفوفهم  يف 

مسلح  وكمني  منفصلني  بتفجريين 

)الكاتيوشا(. بـ  صاروخي  وهجوم 

كمن  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /5( األحد  يوم  الخالفة  جنوُد 

عىل  الرافيض  للجيش  آللية  شعبان( 

غربي  )عكاشات(  مدينة  طريق 

باألسلحة  واستهدفوها  األنبار، 

ومقتل  إلعطابها  أدى  ما  الرشاشة، 

متنها،  عىل  كانوا  العنارص  من  عدد 

 ... عبوة  نفسه  اليوم  يف  فّجروا  كما 

٦

٨

٨
٩ ٧

قتلوا بعَضهم.. مصدٌر خاٌص 
يكشف لـ )النبأ( حقيقة ما 

جرى في رفح!

 أبو مختار األنصاري
)تقبله هللا(

قصة شهيدتقارير

وتفجير منزلين بعمليات 
متفرقة في الخير

واغتنام عدة آليات 
بعمليات في نيجيريا

 واستهداف تجمع
لـ )السيخ( و )الهندوس( 

في خراسان
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بسم هللا الرحمن الرحيم

والية  يف  هزيمتها  اليوم  أمريكا  تعلن 

يف  هزيمتها  أعلنت  كما  خراسان 

أيدي  عىل  الزمان  من  عقد  قبل  العراق 

قواتها  إخراج  أصبح  حني  املجاهدين، 

من بالد املسلمني أسلم خياٍر لها، وحلما 

انتخبوهم  إن  بتحقيقه  مرشحوهم  وعد 

رؤساء، ثم تفاخر )أوباما( بتنفيذه.

الهزيمة  هذه  أسباب  تحديد  يهمنا  وال 

انتصار  مقدار  معرفة  يهمنا  ما  بمقدار 

االنسحاب  كان  سواء  فيها،  اإلسالم 

املعركة  حسم  عىل  قدرتها  عدم  بسبب 

وتكبّدها  خراسان  داخل  لها  عدو  مع 

أو  معه،  الرصاع  يف  الكبرية  الخسائر 

يف  االستمرار  عىل  قدرتها  عدم  بسبب 

املعارك معه هناك، يف الوقت الذي تنشغل 

فيه جيوُشها وأجهزُة استخباراتها بقتال 

عدو أخطر عليها وهو الدولة اإلسالمية، 

أو كان بسبب ضغط دول املنطقة عليها 

بتأثري  أو  منها،  الخروج  عىل  إلجبارها 

بسبب  نالها  الذي  االقتصادي  االنهيار 

هذه  بسبب  أو  املسلمني،  مع  حروبها 

األمور مجتمعة.

تاريخ جهادهم  املسلمون يف  ولقد جرَّب 

منها  ألعدائهم،  كثرية  هزائم  للمرشكني 

بأيدي  كان  ما  ومنها  بأيديهم،  كان  ما 

وراءه  كان  ما  ومنها  لهم،  آخرين  أعداء 

الله التي ال يعلمونها وال  جنٌد من جنود 

يدركون مقدار نكايتها يف املرشكني حتى 

األموال  كنقص  بسببها،  انهيارهم  يروا 

شيَعاً  وتمّزقهم  والثمرات،  واألنفس 

وأحزاباً يرضب بعُضهم رقاب بعض.

وإن كان يف كل هزيمة حاصلة باملرشكني 

تحقيق لبعض أهداف الجهاد كالنكاية يف 

املرشكني، ودفع أذاهم عن املسلمني، فإن 

هدف الجهاد األسمى -وهو التمكني لدين 

الله تعاىل يف األرض- لم يتحقق يف كثري 

من تلك الهزائم خاصة يف القرن املايض.

خراسان  من  أمريكا  انسحاب  فليس 

لجيوش  األول  االنسحاب  هو  والعراق 

بل  املسلمني،  بلدان  من  الصليبية  الدول 

سبقه انسحاب جيوش هولندا والربتغال 

وفرنسا وإنكلرتا وإيطاليا وإسبانيا، التي 

املسلمني  بالد  أغلب  عىل  تسيطر  كانت 

أولئك  كفر  إزالة  ولكن  عديدة،  لقرون 

حتى  يتبعه  لم  األرض  من  الصليبيني 

اآلن تمكنٌي لدين الله تعاىل فيها، والفرق 

تغريُّ  هو  املسلمون  ملسه  الذي  الوحيد 

عىل  اإلسالَم  يدافع  الذي  الكفر  أنواع 

أرضهم، وأنواع الكفار الذين يحكمونهم 

ويعتدون عىل دينهم وأنفسهم وأموالهم 

وأعراضهم.

ولقد شهدنا انسحاب املالحدة الروس من 

خراسان بعد أعوام من الحرب الرضوس، 

البالد وفتكوا بالعباد، ونال  روا فيها  دمَّ

جيُشهم من القتل والخسائر ما ناله حتى 

إىل  والرجوع  السالمة  لطلب  اضطروا 

من  وأعلن  مدحورين،  خائبني  بالدهم 

أن  والفصائل  األحزاب  من  يقاتلهم  كان 

ما حصل هو نرص لإلسالم واملسلمني.

ثم كانت النتيجة أن قام أولئك املرتدون 

يف  األفغان  الشيوعيني  مع  بالتشارك 

الحكم، والتقاتل فيما بينهم عىل املناصب 

بينهم  الحروب  ت  وأرضَّ واملكاسب، 

بالناس أشّد مما فعلت الحرُب مع الروس 

يف بعض األماكن! حتى بات الخالص من 

عندها  والحجر،  للبرش  راحة  حكمهم 

تغلَّب عليهم "الطالبان" وأزالوا إفسادهم 

من األرض، ودفعوا عن املسلمني أذاهم، 

حتى تسلط عليهم الصليبيون واملرتدون 

فأزالوا حكمهم.

ودخل يف نفوس "الطالبان" وأنصارهم 

ما دخل  التمكني خاصة-  فقدانهم  -بعد 

قبلهم،  من  األحزاب  قادة  نفوس  يف 

عىل  انتصارهم  بني  التالزم  اعتقاد  وهو 

أعدائهم وبني انتصار اإلسالم عىل الكفر 

عىل  يْصدق  قد  األمر  وهذا  والرشك، 

القائمني بالدين كما أمر الله تعاىل، الذين 

إن تمكنوا من األرض أقاموا الدين الذي 

جنود  حال  كان  كما  فيها،  يعملون  به 

عن  انحرف  من  أما  اإلسالمية،  الدولة 

الدين وبدَّل رشيعة رب العاملني -كما هو 

يف  تمكينهم  فإن  اليوم-  "طالبان"  حال 

للدين  التمكني  إال  منه  يُرتجى  ال  األرض 

وإليه  يعملون  به  الذي  املبّدل  املحّرف 

يدعون، ما لم يتوبوا إىل الله العظيم.

مرتدي  بني  االتفاق  جوهر  كان  وهذا 

وسيكون  والصليبيني،  "طالبان" 

إخوانهم من  بينهم وبني  التوافق  أساس 

كان  ما  وهو  املرتدة،  األفغانية  األحزاب 

دَعمهم  َمن  وبني  بينهم  التعاون  أساس 

من  املاضية  السنني  طوال  لهم  وموَّ

دول  يف  واملرشكني  الطواغيت  حكومات 

قادة  بعودة  يُسمح  أن  وغريها،  الجوار 

"طالبان" املرتدين إىل الحكم من جديد، 

برشط أال يكون يف عودتهم للمشاركة يف 

األرض  يف  اإلسالم  لدين  تمكنٌي  الحكم 

وأفعال  أقوال  زالت  وال  يحكمون،  التي 

وبعده  االتفاق  قبل  "طالبان"  مرتدي 

تؤكد املوافقة عىل ذلك بل واإلرصار عىل 

تنفيذه.

الصليبيني  بني  االتفاق  فإن  ولذا 

بمثابة  كان  والذي  املرتدة  و"طالبان" 

يف  بالهزيمة  مخادع  أمريكي  اعرتاف 

إىل  يؤدي  لن  كونه  عن  فضالً  خراسان، 

البالد  انسحاب كامل للصليبيني من تلك 

حربهم  واستمرار  بل  يزعمون،  كما 

مرتدي  من  بمشاركة  فيها  املسلمني  عىل 

أنفسهم، فإنه سيكون أساساً  "طالبان" 

البالد،  يف  الكفري  الحكم  الستمرارية 

اآلن  القائمة  الحكومة  عىل  تعديالت  مع 

يف  تُغرّي  لن  واملظاهر،  الوجوه  حيث  من 

حقيقتها من يشء.

الدولة  جنوُد  يسعى  الذي  النرص  وإن 

اإلسالمية لتحقيقه هو أن يظهر اإلسالُم 

فال  األرض،  من  وغريها  خراسان  يف 

فيها  يمازجه  وال  رشك  فيها  يزاحمه 

كفر، بل يكون فيها سيداً خالصاً عزيزاً 

مقموعاً  فيها  الرشك  ويكون  مهاباً، 

بقوله:  وعال  جلَّ  ربُّنا  أمر  كما  مزاحاً، 

َويَُكوَن  ِفتْنٌَة  تَُكوَن  اَل  َحتَّى  }َوَقاِتلُوُهْم 

َعىَل  إاِلَّ  ُعْدَواَن  َفاَل  انْتََهْوا  َفِإِن  ِللَِّه  يُن  الدِّ

ق  وبتحقُّ  ،]193 ]البقرة:  الظَّاِلِمنَي{ 

تغيري  وأما  الدين،  انتصار  يكون  ذلك 

الكفر  أنواع  وتبديل  الطواغيت،  وجوه 

الجهاد،  تجديد  إال  له  فليس  الحكم،  يف 

يريد  حيث  إىل  املسري  إتمام  عىل  والعزم 

اللُه تعاىل ويقدره، وما النرص إال من عند 

الله العزيز العليم.

ُهزمت 
أمريكا 

ولّما ينتصر 
اإلسالم 

بعد!
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والية العراق - األنبار

منذ  األنبار  غربي  مناطق  تشهد 

يف  ملموساً  عسكرياً  تصعيداً  أسابيع 

الجيش  ضد  الخالفة  جنود  هجمات 

تنوعت  وقد  الرافضيني،  والحشد 

وإغارات  كمائن  لتشمل  الهجمات 

وثكناتهم،  دورياتهم  عىل  مسلحة 

مقارهم  وقصف  آلياتهم،  واستهداف 

بالصواريخ.

جنوُد  دّمر  األسبوع،  هذا  وخالل 

ثالثة،  وأعطبوا  لهم  آليتني  الخالفة 

يف  وجريحاً  قتيالً  نحو14  وأسقطوا 

بتفجريين  )ضابط(،  بينهم  صفوفهم 

وهجوم  مسلح  وكمني  منفصلني 

)الكاتيوشا(. بـ  صاروخي 

الجيش  من  وجرحى  قتلى 
وتفجير بكمين 

كمن  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /5( األحد  يوم  الخالفة  جنوُد 

عىل  الرافيض  للجيش  آللية  شعبان( 

غربي  )عكاشات(  مدينة  طريق 

باألسلحة  واستهدفوها  األنبار، 

ومقتل  إلعطابها  أدى  ما  الرشاشة، 

متنها،  عىل  كانوا  العنارص  من  عدد 

عبوة  نفسه  اليوم  يف  فّجروا  كما 

قرب  لهم  أخرى  آلية  عىل  ناسفة 

لتدمريها  أدى  ما  ذاتها،  املنطقة 

الحمد. ولله  فيها،  من  ومقتل 

14 قتياًل وجريحًا من الجيش الرافضي واستهداف 3 آليات لهم 
بهجمات متواصلة غربي األنبار

مقار  بقصف  وأضرار  إصابات 
للجيش

مفارُز  قصفت  آخر،  صعيد  عىل 

االثنني  يوم  الخالفة  لجنود  اإلسناد 

للجيش  مقرات  شعبان(   /6(

غربي  )هيت(  مدينة  قرب  الرافيض 

ما  )كاتيوشا(،  بصاروخي  األنبار، 

وإلحاق  منهم  عنرصين  إلصابة  أدى 

ولله  املستهدفة،  باملقار  مادية  أرضار 

لحمد. ا

آلية  وتدمير  وجرحى  قتلى   6
للجيش

جنوُد  فّجر  الثالثاء،  التايل،  اليوم  ويف 

للجيش  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  الخالفة 

بني  الرابط  الطريق  عىل  الرافيض 

األنبار،  غربي  و)املحمدي(  )هيت( 

  6 وإصابة  ومقتل  لتدمريها  أدى  ما 

)ضابط(،  بينهم  متنها  عىل  كانوا 

الحمد. ولله 

الماضي األسبوع 

أسقطوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

وجريحاً  قتيالً  املايض20  األسبوع 

)ضابط(  بينهم  الرافيض  الجيش  من 

تفجريات  بثالثة  لهم  آليات   3 ودّمروا 

األنبار. غربي  مسلَحني  وهجومني 

والية العراق - شمال بغداد
الحشد  يف  عنرصاً  الخالفة  جنوُد  قتل 

منزله،  مداهمة  بعد  الرافيض 

الحشد  يف  عنرصين  منزيلْ  واستهدفوا 

شمايل  منفصلتني  بعمليتني  العشائري 

بغداد.

ممتلكات  استهداف  إطار  يف  وتفصيالً، 

يوم  الخالفة  جنوُد  استهدف  املرتدين، 

عنرصين  منزيلْ  شعبان(   /5( األحد 

منطقة  يف  املرتد  العشائري  الحشد  من 

أدى  ما  يدوية،  بقنابل  )الطارمية( 

ولله  فيهما،  مادية  أرضار  لوقوع 

الحمد.

 /7( الثالثاء  يوم  أمنية  عملية  ويف 

نحر عنصر من الحشد الرافضي 
واستهداف منزلْي عنصرين من 

الحشد العشائري شمالي بغداد

تدمير آلية للجيش الرافضي 
وإعطاب أخرى بتفجيرين قرب 

)مخمور(
والية العراق - دجلة

دّمر جنوُد الخالفة هذا األسبوع آلية للجيش الرافيض وأعطبوا آلية أخرى 

اليوم  يف  )مخمور(  قرب  منفصلني  بتفجريين  فيهما  من  وأصابوا  وقتلوا 

نفسه.

عىل  ناسفة  عبوة  شعبان(   /2( الخميس  يوم  الخالفة  جنوُد  فّجر  حيث 

)مخمور(،  جنوبي  رش(  )عيل  قرية  قرب  الرافيض  للجيش  )زيل(  عربة 

اليوم  يف  فّجروا  كما  متنها،  عىل  كانا  عنرصين  وإصابة  لتدمريها  أدى  ما 

بمنطقة  )بونجينة(  قرية  قرب  للجيش  أخرى  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  نفسه 

ولله  متنها،  عىل  كان  من  وإصابة  ومقتل  إلعطابها  أدى  ما  )مخمور(، 

الحمد.

األسبوع الماضي

وكان جنود الخالفة قد أسقطوا 6 قتىل وجرحى من الجيش الرافيض بينهم 

العشائري  للحشد  آلية  دّمروا  كما  لهم،  )همر(  عربة  وُدّمروا  )ضابط( 

بعمليات منفصلة يف دجلة. منهم  وأصابوا عنرصاً 

منزل  الخالفة  جنوُد  داهم  شعبان( 

بمنطقة  الرافيض،  الحشد  يف  عنرص 

وبعد  )التاجي(،  رشقي  حمد(  )الشيخ 

بالسكاكني،  نحراً  قتلوه  معه  التحقيق 

الحمد. ولله 

األسبوع الماضي

)عقيداً(  قتلوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

3 قتىل  الطوارئ" وأوقعوا  يف "رشطة 

"حماية  رشطة  صفوف  يف  وجرحى 

بينما  مسلَحني،  بهجومني  املنشآت" 

الرافيض  الجيش  من  عنرصاً  اغتالوا 

بهجومني  لهم  )همر(  عربة  روا  ودمَّ

بغداد. شمايل  آخرين 
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والية العراق - ديالى
الرافيض  الحشد  من   6 سقط 

قتيل  بني  الداخلية"  و"مغاوير 

ُقتل  كما  )قيادي(،  أحدهم  وجريح 

رت  الرافيض وُدمِّ الجيش  عنرصان من 

آخران  رافضيان  وقتل  آليتهم، 

رت  ُدمِّ حني  يف  منفصلني،  بهجومني 

وترضرت  العشائري  للحشد  آلية 

نوعية  عمليات  بسلسلة  لهم،  مواقع 

بني  تنوعت  دياىل  يف  الخالفة  لجنود 

وتفجري. وقصف  قنص  عمليات 

قتيالن وتدمير آلية للجيش 
الرافضي

فّجر  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /1( األربعاء  يوم  الخالفة  جنوُد 

للجيش  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  شعبان( 

جنوبي  )حميدات(  قرية  يف  الرافيض 

أدى  ما  دياىل،  )كنعان( رشقي  منطقة 

عىل  كانا  عنرصين  ومقتل  لتدمريها 

الحمد ولله  متنها، 

قنص 6 بينهم )قيادي( 
وتدمير )كاميرتين(

القنص،  عمليات  صعيد  وعىل 

لجنود  القنص  مفارُز  استهدفت 

شعبان(   /3( الجمعة  يوم  الخالفة 

جنوبي  الرافيض  للحشد  ثكنة 

عنرص  إلصابة  أدى  ما  )خانقني(، 

كما  حرارية،  )كامريا(  وتدمري  منهم 

10 قتلى وجرحى من الرافضة وتدمير آلية للجيش 
وأخرى "للعشائري" بعمليات نوعية في ديالى

بينهم 
)قيادي( 

 /6( االثنني  يوم  املفارُز  استهدفت 

الرافيض  للحشد  أخرى  ثكنة  شعبان( 

منطقتي  بني  الرابط  الطريق  عىل 

أدى  ما  خانة(،  و)نفط  )خانقني( 

عنرصين  وإصابة  )قيادي(  ملقتل 

حرارية،  )كامريا(  وتدمري  آخرين 

نفسه  اليوم  يف  املفارُز  استهدفت  بينما 

يف  الداخلية"  "مغاوير  ملرتدي  تجمعاً 

منطقة  بأطراف  جمعة(  )البو  قرية 

عنرصين  ملقتل  أدى  ما  )العظيم(، 

تسديده. عىل  الحمد  ولله  منهم، 

تدمير آلية لـ "العشائري" 
بقصف بالهاون

قصفت  اإلسناد،  مفارز  صعيد  وعىل 

يوم  الخالفة  لجنود  اإلسناد  مفارُز 

للرافضة  تجمعاً  شعبان(   /4( السبت 

 4 بـ  )العبارة(  منطقة  يف  املرشكني 

اإلصابات  وكانت  )هاون(،  قذائف 

 /7( الثالثاء  يوم  ويف  محققة، 

اإلسناد  مفارُز  قصفت  شعبان( 

يف  املرتد  العشائري  للحشد  تجمعات 

)جلوالء(،  شمايل  )اإلصالح(  قرية 

لتدمري  أدى  ما  )هاون(،  قذائف  بعرش 

املكان،  يف  مادية  أرضار  وإحداث  آلية 

الحمد. ولله 

ين بتفجيرين  مقتل رافضيَّ
منفصلين

جنوُد  استهدف  أخرى،  جهة  من 

شعبان(   /6( االثنني  يوم  الخالفة 

)الصدور(  منطقة  يف  مرشكاً  رافضياً 

بعبوة  )املنصورية(،  بأطراف 

استهدفوا  كما  ملقتله،  أدى  ما  ناسفة، 

التايل،  اليوم  يف  ذاتها  بالطريقة 

)خرنابات(  قرية  يف  آخر  رافضياً 

أدى  ما  )بعقوبة(،  مدينة  بأطراف 

الحمد. ولله  ملقتله، 

 األسبوع الماضي

قد  دياىل  يف  الخالفة  جنود  وكان 

الجيش  من  وعنرصاً  ضابطاً  قتلوا 

ودّمروا  آخرين   4 وأصابوا  الرافيض 

عنرصاً  أصابوا  كما  لهم،  )همر(  عربة 

منفصلة. قنص  بعملية  منهم  سادساً 

مهاجمة 
ثكنتين للجيش 

الرافضي 
وقصف مقر 

للشرطة 
االتحادية في 

كركوك

والية العراق - كركوك

للجيش  الخالفة عىل ثكنتني  صال جنوُد 

للرشطة  مقراً  وقصفوا  الرافيض، 

بجروح،  رافضياً  أصابوا  كما  االتحادية، 

بثالث هجمات منفصلة يف كركوك.

 قصف مقر للشرطة
بـ )الكاتيوشا(

قصف  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

جنوُد الخالفة يوم األربعاء )1/ شعبان( 

مقراً للرشطة االتحادية املرتدة يف منطقة 

)الرياض(  قرب  الحديدية(  )السكك 

)كاتيوشا(،  بصاروخي  كركوك،  غربي 

وكانت اإلصابة محققة، ولله الحمد.

إصابة رافضي بتفجير عبوة
خاص  مصدر  قال  آخر،  سياق  يف 

فّجروا  الخالفة  جنود  إن  )النبأ(  لـ 

عبوة  شعبان(   /4( السبت  يوم  يف 

املرشكني  للرافضة  عجلة  عىل  ناسفة 

غربي  جنوب  )جرداغيل(  قرية  قرب 

)طوزخورماتو(، ما أدى إلصابة أحدهم 

بجروح، ولله الحمد.

مهاجمة ثكنتين للجيش 
الرافضي

صال  شعبان(   /7( الثالثاء  يوم  ويف 

للجيش  ثكنتني  عىل  الخالفة  جنوُد 

بني  الرابط  الطريق  عىل  الرافيض 

خورماتو(،  و)طوز  )تكريت(  مدينتي 

أنواع  بمختلف  اشتباكات  ودارت 

منهم  عدد  إلصابة  أدى  ما  األسلحة، 

الحمد. ولله  بجروح، 

األسبوع الماضي

قد  كركوك  يف  الخالفة  جنود  وكان 

املرشكني  الرافضة  مواقع  قصفوا 

وصواريخ  )الهاون(  قذائف  من  بعدد 

)كامريا(  ودّمروا  )الكاتيوشا(، 

باألسلحة  املرتدة  للرشطة  حرارية 

الرشاشة.
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أسر3 مرتدين وإعطاب 3 آليات للـ PKK وتفجير منزلين بعمليات 
متفرقة في الخير

والية الشام - الخير
آليات  3 الخالفة  جنوُد   أعطب 

PKK املرتدين إحداها عربة )همر(  للـ 

كما  منهم،  عدد  وإصابة  ملقتل  أدى  ما 

لهم  وعنرصاً  جاسوساً  وقتلوا  أَسوا 

بعمليات  النصريي  الجيش  من  وثالثاً 

منزل  فّجروا  بينما  منفصلة،  أمنية 

رئيس "مجلس محيل" وآخر لجاسوس 

هجماتهم  ضمن  النصريي،  للنظام 

الخري. املتواصلة يف مناطق 

 PKK إصابات بإعطاب آلية للـ

تعاىل،  الله  بتوفيق  التفاصيل،  ويف 

 /1( األربعاء  يوم  الخالفة  جنوُد  فّجر 

 PKKللـ آلية  ناسفة عىل  شعبان( عبوة 

العمر(  )حقل  طريق  عىل  املرتدين 

من  وإصابة  إلعطابها  أدى  ما  النفطي، 

كان عىل متنها، ولله الحمد.

تفجير منزل جاسوس 
ورئيس "مجلس محلي"

املرتدين،  ممتلكات  استهداف  إطار  ويف 

الخميس  يوم  الخالفة  جنوُد  م  لغَّ

للنظام  جاسوس  منزل  شعبان(   /2(

بعبوة  )سويدان(،  بلدة  يف  النصريي 

لّغموا  كما  بداخله،  وفّجروها  ناسفة 

 /8( األربعاء  يوم  ذاتها  بالطريقة 

املحيل"  "املجلس  رئيس  منزل  شعبان( 

بعبوة  )السوسة(،  بلدة  يف   PKK للـ 

ناسفة وفّجروها داخله، ما أدى لوقوع 

املستهدفني،  املنزلني  يف  مادية  أرضار 

ولله الحمد.

أسر وقتل عنصرين 
وجاسوس

الخالفة  أَس جنود  األمني،  الصعيد  عىل 

جاسوساً  شعبان(   /4( السبت  يوم 

بلدة  يف  منزله  مداهمة  بعد   PKKللـ

االثنني  يوم  أَسوا  كما  )سويدان(، 

استخبارات  من  عنرصاً  شعبان(   /6(

أَسوا  بينما  )درنج(،  بلدة  يف   PKKالـ

من  عنرصاً  شعبان(   /8( األربعاء  يوم 

)الشحيل(،  بلدة  يف  النصريي  الجيش 

وتم قتل ثالثتهم بطلقات مسدس، ولله 

الحمد.

PKK إعطاب )همر( وشاحنة للـ

فّجر  الناسفة،  العبوات  صعيد  وعىل 

جنوُد الخالفة، يوم االثنني، عبوة ناسفة 

بلدة  يف   PKKللـ )همر(  عربة  عىل 

ومقتل  إلعطابها  أدى  ما  )الجرذي(، 

عنرص وإصابة آخرين كانوا عىل متنها، 

بينما فّجروا يف اليوم التايل عبوة أخرى 

ما  )الصبحة(،  بلدة  يف  لهم  شاحنة  عىل 

عىل  كان  من  وإصابة  إلعطابها  أدى 

منتها، ولله الحمد.

األسبوع الماضي

الخري  يف  الخالفة  جنود  أن  يذكر 

الستخبارات مقراً   استهدفوا 

نفط  برئ  وأحرقوا  املرتدين   PKK الـ 

كما قنصوا  الصاروخية،  بالقذائف  لهم 

بعمليات  ساحراً  وقتلوا  منهم  عنرصاً 

متفرقة خالل األسبوع املايض.

والية الشام - البركة

مفرزٌة  أَست  تعاىل،  الله  بتوفيق 

يوم  الخالفة  جنود  من  أمنيٌة 

من عنرصين  شعبان(   /1(  األربعاء 

)التويمني(  قرية  يف  املرتدين   PKKالـ

الربكة،  جنوبي  )الشدادي(  بمنطقة 

نحراً  قتلهما  تم  معهما  التحقيق  وبعد 

الحقاً  اإلعالمي  املكتب  ونرش  بسكني، 

أس  عملية  توثِّق  صوراً  األحد،  يوم 

الحمد. ولله  العنرصين،  ونحر 

اغتالوا  قد  الخالفة  جنود  وكان 

من عنرصين  املايض   األسبوع 

)الشدادي(  منطقة  يف   PKKالـ

سالحيهما،  واغتنموا  الربكة،  جنوبي 

الحمد. ولله 

أسر ونحر عنصرين من الـ PKK على أيدي جنود الخالفة جنوبي البركة

جانب من استهداف جنود الخالفة آلليات املرتدين يف مناطق الخري
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والية سيناء

دبابة  الخالفة  جنوُد  دّمر 

للجيش املرصي املرتد بتفجري 

يف )برئ العبد( فقتلوا من فيها، وأعطبوا 

)رفح(،  يف  آخر  بتفجري  ألغام  كاسحة 

كما قتلوا أحد عنارصه قنصاً يف )الشيخ 

لـ  خاٌص  مصدٌر  كشف  بينما  زويَّد(، 

جت له وسائل إعالم  )النبأ( حقيقية ما روَّ

للمجاهدين  هجوم  وقوع  حول  املرتدين 

ومزاعم  رفح،  يف  عسكري  موقع  عىل 

إحباط الجيش املرتد للهجوم!

إعطاب كاسحة ألغام في 
)رفح(

يوم  الخالفة  جنوُد  فّجر  التفاصيل،  ويف 

عىل  ناسفة  عبوة  شعبان(   /5( األحد 

املرتد  املرصي  للجيش  ألغام  كاسحة 

غربي  )سادوت(  حاجز  من  بالقرب 

ونرشت  إلعطابها،  أدى  ما  رفح،  مدينة 

رشيطاً  الثالثاء،  الحقاً  أعماق  وكالة 

آلية  وقيام  التفجري  لحظة  يوثّق  مصوراً 

نقٍل تابعة للجيش املرتد بسحب الكاسحة 

املعطوبة عقب التفجري، ولله الحمد.

مقتل جندي في )الشيخ زوّيد(

نفسه،  اليوم  يف  أخرى  عملية  ويف 

من  عنرصاً  القنص  مفارُز  استهدفت 

)الخرافني(  حاجز  يف  املرصي  الجيش 

أدى  ما  زويّد(،  )الشيخ  مدينة  رشقي 

ملقتله، والله الحمد.

قتلى بتدمير دبابة في )بئر 
العبد(

الخالفة  جنوُد  فّجر  متصل،  سياق  ويف 

ناسفة  عبوة  شعبان(   /6( االثنني  يوم 

للجيش   M60 دبابة  عىل  الحجم  كبرية 

املرصي املرتد، بمنطقة )تفاحة( جنوبي 

لتدمريها  أدى  ما  العبد(،  )برئ  مدينة 

ومقتل من كان فيها، ولله الحمد.

توثيق تصفية جاسوس 
للصحوات

يوم  اإلعالمي،  املكتُب  نرش  إعالمياً، 

جاسوس  مقتل  توثِّق  صوراً  الخميس، 

لصحوات الردة عىل أيدي جنود الخالفة 

مدينة  رشقي  سابق  وقت  يف  أسه  بعد 

)الشيخ زويد(.

قتلوا بعَضهم بغير هجوم!

خاٌص  مصدٌر  نفى  آخر،  سياق  ويف 

إعالم  وسائُل  له  جت  روَّ ما  )النبأ(  لـ 

وأخرى  املرتد  النظام  عىل  محسوبة 

وقتلى من الجيش واستهداف دبابة واكسحة ألغام 
بهجمات في سيناء

قتلوا بعَضهم.. مصدٌر خاٌص يكشف لـ )النبأ( حقيقة 
ما جرى في رفح!

حول  املرتدين،  اإلخوان  عىل  محسوبة 

 /2( الخميس  يوم  مساء  هجوم  وقوع 

غربي  املرتد  للجيش  كمني  عىل  شعبان( 

رفح ومقتل عدد من املجاهدين.

نرشت  قد  العدو  إعالم  وسائل  وكانت 

الجيش  قتىل  من  الثنني  وصور  أسماء 

ممدوح  "أبرام  الجندي  وهما:  املرتد 

صلحي" من )أسيوط(، والجندي "أيمن 

أنهم  زاعمًة  )املنيا(،  من  أحمد"  خلف 

أحد  عىل  للمجاهدين  هجوم  خالل  ُقتلوا 

وأن  رفح،  بمدينة  العسكرية  املواقع 

 3 بقتل  ونجح  للهجوم  تصدى  الجيش 

من املجاهدين وإصابة آخرين!

ومن الرعب ما قتل!

وحول ذلك، قال مصدٌر مطلٌع لـ )النبأ( 

هجوم  أي  للمجاهدين  يكن  لم  إنه 

وبنيَّ  املذكوَرين،  والزمان  املكان  يف 

قذيفة  سقوط  هو  حدث  ما  أن  املصدر 

املتمركزة  الجيش  مدفعية  أطلقتها 

يف  لهم  تمركز  عىل  زويِّد(  )الشيخ  يف 

عنارُص  فظنَّ  برفح!  )ياميت(  مصنع 

عليهم،  هجوم  وقوَع  املذعور  الجيش 

فاستنفرت قواتهم يف موقعي )املاسورة( 

مواقعهم  وأخذت  لنجدتهم!  و)سادوت( 

املحيطة بشكل جنوني!  املناطق  تقصف 

وبصورة عشوائية، واستمر إطالق النار 

عن  ليُسفر  األوىل!  الفجر  ساعات  حتى 

مقتل اثنني منهم وإصابة آخرين، سقطوا 

عباده  به  اللُه  يؤيد  الذي  الرعب  بسالح 

املجاهدين.

األوىل  املرة  ليست  أنه  إىل  املصدر  ه  ونوَّ

التي  الحوادث  هذه  مثل  فيها  تقع  التي 

لعنارص  املهرتئة  النفسية  الحالة  تعكس 

الجيش واملصاِحبة لهم عىل الدوام خشية 

تعرضهم لهجمات املجاهدين، خصوصاً 

يف أوقات الضباب الكثيف وسوء األحوال 

الجوية.

رواية المجاهدين ال رواية 
المتاجرين!

وبخصوص كثرة األخبار املكذوبة حول 

سيناء، أوضح املصدُر أن سيناء تتجاذبها 

املرتد  النظام  رواية  كاذبتان:  روايتان 

ورواية  بكذبه!  التعريف  عن  غنٌي  وهو 

اإلخوان املرتدين الذين يتاجرون بقضية 

ساحة  سوى  فيها  يرون  وال  سيناء 

املرتد  النظام  مع  السياسية  للمناكفة 

مواقعهم  تنرشه  ما  وغالب  أكثر!  ليس 

حول سيناء ال يخرج عن سياق رصاعهم 

السيايس مع هذا النظام، وإال فهم أول من 

يطعن باملجاهدين يف سيناء و ويشكِّكون 

نظريات  حولهم  ويثريون  هجماتهم!  يف 

"املؤامرة" التي ال تنتهي.

عموَم  املصدُر  دعا  حديثه،  ختام  ويف 

املسلمني إىل رضورة أن يستقوا أخبارهم 

يبذلون  الذين  املجاهدين  مصادر  من 

عن  وذوداً  لدينهم  نرصة  دماءهم 

املتاجرين  رواية  يرتكوا  وأن  أعراضهم، 

بدمائهم والسافكني لها عىل حد سواء.

األسبوع الماضي

عبوة  فّجروا  قد  الخالفة  جنوُد  وكان 

ناسفة عىل دورية راجلة للجيش املرصي 

أدى  ما  زويِّد(،  )الشيخ  مدينة  رشقي 

ملقتل عنرصين منهم، ولله الحمد.

آلية للجيش املرصي تقوم بسحب "كاسحة ألغام" بعد إعطابها بعبوة ناسفة قرب حاجز )سادوت( برفح

خاص
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والية غرب إفريقية
الجيش  من   4 الخالفة  جنوُد  أَس 

 3 واغتنموا  وميليشياته  النيجريي 

)يوبي(،  منطقة  يف  بعملية  منهم  آليات 

واغتنموا  آخر  عدداً  وأصابوا  قتلوا  كما 

محكم  بكمني  أخرى  وأسلحة  آليات 

)ماينوك(  بني  الواصل  الطريق  عىل 

و)ميدغوري( عاصمة )برنو(.

4 أسرى من الجيش واغتنام 
3 آليات

وتفصيالً، بتوفيق الله تعاىل، أَس جنوُد 

شعبان(   /2( الخميس  يوم  الخالفة 

املرتد  النيجريي  الجيش  من  عنارص   4

وميليشياته، أثناء عملية تمشيط يف غابة 

)ألغرنو( قرب بلدة )غونريي( يف منطقة 

)يوبي(، وقاموا بقتلهم بنريان أسلحتهم، 

وآلية  مدرعتني  منهم  املجاهدون  واغتنم 

رباعية الدفع، ولله الحمد.

قتلى وجرحى واغتنام آليات 
بكمين

 /4( السبت  يوم  أخرى  عملية  ويف 

لعدد  الخالفة  جنوُد  كمن  شعبان( 

قرية  بني  النيجريي  الجيش  آليات  من 

)ميدغوري(،  ومدينة  )ماينوك( 

األسلحة  أنواع  بمختلف  واستهدفوهم 

منهم،  عدد  وإصابة  ملقتل  أدى  ما 

واغتنام آليات وأسلحة وذخائر متنوعة، 

ولله الحمد.

قتلى وأسرى من الجيش 
النيجيري واغتنام عدة آليات 

بعمليات في نيجيريا

نشاط المكتب الدعوي في 
)بحيرة تشاد(

املكتُب  نرش  اإلعالمي،  الصعيد  عىل 

مصوراً  تقريراً  الجمعة  يوم  اإلعالمي، 

الدعوي  املكتب  نشاط  من  جانباً  يُظهر 

وتضمن  تشاد(.  )بحرية  منطقة  يف 

دعوية  لجوالت  مشاهد  التقريُر 

املنطقة،  يف  املسلمني  لعوام  وتحريضية 

من  الجمعة  وصالة  لخطبة  ومشاهد 

كما  إفريقية،  بغرب  الخالفة  أرض 

اثنني  إلسالم  صوراً  التقريُر  عرض 

املكتب  جنود  أيدي  عىل  النصارى  من 

الله  بفضل  اإلسالمية،  للدولة  الدعوي 

تعاىل.

األسبوع الماضي

وميليشياته  النيجريي  الجيش  وكان 

املايض،  األسبوع  خالل  تكبدوا  قد 

واملعدات  األرواح  يف  فادحة  خسائر 

حيث  الخالفة  جنود  أيدي   عىل 

يف  قتيل   100 من  أكثر  أسقطوا 

وأصابوا  )ضباط(  بينهم  صفوفهم 

اندلعت  اشتباكات  يف  آخرين،  عرشات 

)يوبي(،  بمنطقة  )غونريي(  بلدة  يف 

النيجريي يف  للجيش  كما هاجموا مقراً 

واغتنموا  )برنو(  يف  )كادماري(  بلدة 

وقتلوا  أخرى  آليات   3 وأعطبوا  آلية، 

منفصلة  بتفجريات  فيها  من  وأصابوا 

)باغا(. يف 

والية خراسان

يف  )قياديا(  الخالفة  جنوُد  اغتال 

األفغاني  للجيش  الخاصة  القوات 

استهدفوا  كما  )ننجرهار(،  يف  املرتد 

املرشكني  والهندوس  للسيخ  تجمعا 

)كابل(. يف  بتفجري 

استهداف تجمع للسيخ 
والهندوس

استهدف  تعاىل،  الله  بتوفيق  وتفصيالً، 

 /2( الخميس  يوم  الخالفة  جنوُد 

والهندوس  للسيخ  تجمعاً  شعبان( 

املرشكني يف )الناحية الثامنة( من مدينة 

أدى  ما  ناسفة،  عبوة  بتفجري  )كابل(، 

تونس

أفاَد مصدٌر خاص لـ )النبأ(  

فّجروا  الخالفة  جنود  بأن 

منفصلني  وقتني  يف  ناسفتني  عبوتني 

املرتد،  التونيس  الجيش  دوريات  عىل 

تونس،  وسط  املغيلة(  )جبل  بمنطقة 

عة(  و)مدرَّ )همر(  تدمري  عن  أسفرتا 

يف  وجرحى  قتىل  وسقوط  للجيش 

. صفوفه

تدمير )همر( للجيش 
التونسي

خاٌص مصدٌر  قال  التفاصيل،   ويف 
فّجروا  الخالفة  جنود  إن  )النبأ(  لـ 

الحمد. ملقتل وإصابة عدد منهم، ولله 

اغتيال قيادي في القوات 
الخاصة

 /7( الثالثاء  يوم  أخرى  عملية  ويف 

اغتيال )قائد( في القوات األفغانية 
الخاصة واستهداف تجمع لـ )السيخ( 

و)الهندوس( في خراسان

تدمير )همر( وإعطاب 
)مدرعة( للجيش التونسي 

بتفجيرين منفصلين في تونس

الخالفة  جنوُد  استهدف  شعبان( 

للجيش  الخاصة  القوات  يف  )قيادياً( 

)سخرود(  بمنطقة  املرتد،  األفغاني 

مسدس،  بطلقات  )ننجرهار(،  يف 

الحمد. ولله  الفور،  عىل  قتيالً  فأردوه 

األسبوع الماضي

خراسان  يف  الخالفة  جنود  وكان 

لشهر  عملياتهم  باكورة  افتتحوا  قد 

نوعي سقط  انغمايس  بهجوم  )شعبان( 

فيه 50 قتيالً عىل األقل وأصيب العرشات 

و)الهندوس(  )السيخ(  طائفتي  من 

املرتدة،  األفغانية  والرشطة  املرشكني 

وجاء  )كابل(  يف  لهم  معبداً  استهدف 

ثأراً للجرائم التي يتعرض لها املسلمون 

َد  جدَّ كما  الهند،  ومناطق  )كشمري(  يف 

جنوُد الخالفة قصفهم لقاعدة )باغرام( 

اغتالوا  بينما  بالصواريخ،  العسكرية 

املرتدة يف  عنرصاً من ميليشيا )طالبان( 

)ننجرهار(.

خاص

من  والنصف  التاسعة  الساعة  تمام  يف 

جمادى   /27( األربعاء  يوم  صباح 

)همر(  عربة  عىل  ناسفة  عبوة  األوىل( 

للجيش التونيس املرتد أثناء دورية لهم 

)املغيلة(  جبل  يف  السوايسية(  )تلة  يف 

لتدمريها ومقتل  أدى  ما  وسط تونس، 

الحمد. ولله  آخرين،  وإصابة  منهم   5

العدو  إعالم  وسائل  اعرتفت  وقد 

التفجري، قبل  ابتداًء بإصابة جنديني يف 

التونيس  للجيش  بيان  عقب  ترتاجع  أن 

إصابات  وقوع  عدم  فيه  زعم  املرتد 

جنوده. بني 

إعطاب )مدرعة( للجيش 
التونسي

تفجري  عملية   عن  املصدُر  وكشف 

 /26( الجمعة  يوم  يف  وقعت  أخرى 

رجب( تم فيها تفجري عبوة ناسفة عىل 

مرتفعات  يف  )كريبي(  نوع  من  عة  مدرَّ

إلعطابها  أدى  ما  )املغيلة(،  جبل 

عىل  كانوا  العنارص  من  عدد  وإصابة 

الحمد. ولله  متنها، 

وسط  )املغيلة(  جبل  منطقة  أن  يذكر 

لجنود  عديدة  عمليات  شهدت  تونس 

آليات  استهداف  بني  تنوعت  الخالفة 

الجواسيس  وقتل  وأْس  املرتد  الجيش 

دفع  ما  املنطقة،  يف  معه  املتعاونني 

منطقة  إلعالنها  التونيس  الجيش 

مغلقة. عسكرية 
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ض عىل الجهاد  هذا كان داعيًة يحرِّ

املستضعفني،  وأهله  للدين  نرصًة 

السالطني  علماء  مع  اليوم  أصبح 

كان  وذاك  املجاهدين،  يف  يطعن 

عمره  من  سنني  أفنى  مجاهداً 

ألقى  واملرتدين،  الكفار  يقارع 

بخندق  والتحق  اليوم  سالحه 

الصليبيني موقعاً عىل مساملة عنهم 

وآخر  املجرمني،  الطواغيت  وعن 

وأضلَّ  فضلَّ  الجماعة  عن  خرج 

ما  املارقني…!  من  فصاروا  أتباَعه 

الشدائد  وقت  يف  املنتكسني  أكثر 

املرء  يُكرم  االمتحان  فعند  واملحن، 

ال  املائِة  كاإلبِل  والناس  يُهان،  أو 

راحلة! فيها  تجد  تكاد 

حال  كل  يف  تعاىل  للِه  ولكن 

من  يختارهم  رجاالً  وزمان 

فيهديهم،  عباده،  من  كثري  بني 

الدين  حبَّ  قلوبهم  يف  ويجعل 

ذلك  يف  يسرتخصون  ونرصته، 

ومال،  نفس  من  يملكون  ما  أغىل 

هم  الله، ال يرضُّ يجاهدون يف سبيل 

حتى  خاَلفهم  من  وال  خذَلهم  من 

ذلك.  عىل  وهم  الله  أمُر  يأتي 

رجاالً  تلد  تزال  ما  اإلسالم  فأمة 

دينها،  عن  يذودون  أبطاالً  أنجاداً 

ويحمون  عرضها،  ويصونون 

وشباٍب  ربانيني،  علماء  من  بيضتها، 

أشداء  مقاتلني  مجاهدين  غيورين، 

أمثال  من  بينهم،  رحماء  الكفار  عىل 

الله،  رحمه  األنصاري(  املختار  )أبي 

ولود. أمة  إنها 

نشأ  التي  والبيئة  مولده 
فيها

واسمه  األنصاري  املختار  أبو  ُولد 

هـ   1406 عام  فو(،  مالم  بن  )محمد 

يف بلدة )مالم فتوري( بمنطقة )برنو( 

النيجر،  مع  املصطنعة  الحدود  قرب 

منذ  وكان  فيها،  وترعرع  نشأ  حيث 

الكتاتيب  يِرد  الله-  -رحمه  صغره 

املدارس  وهي  املنطقة،  أوالد  كعادة 

خاصة  واملنترشة  األسبق  القرآنية 

الرتبية  جانب  تُويل  والتي  القرى،  يف 

واألخالَق  القيَم  وتراعي  أكرب،  اهتماماً 

الذين  من  الله  رحمه  فكان  اإلسالمية، 

املدارس  بمجانبة  عليهم  الله  منَّ 

فسِلمت  شابهها،  وما  الحكومية 

أدرانُها  ر  تكدِّ فلم  كيدها،  من  فطرته 

أنظاَره،  زخارُفها  تلفت  ولم  أفكاَره، 

وتوفيقه  بحكمته  تعاىل  اللُه  ليهيئه 

سنة  وخدمة  دينه  لنرصة  بعد  فيما 

والسالم. الصالة  عليه  نبيه 

أهل  عقيدة  على  تعرفة 
والجماعة  السنة 

يدرس  الله  رحمه  املختار  أبو  وظلَّ 

اللُه  قه  وفَّ حتى  الكتاتيب  تلك  يف 

وهو  الحكيم  كتابه  الستظهار  تعاىل 

طلب  يف  رشع  ثم  شبابه،  عنفوان  يف 

يف  العلم  حلقات  يف  اإلسالمي  الفقه 

املرحلة  تلك  ففي  فتوري(،  )مالم 

بلده،  يف  املشهورين  العلماء  أحد  مع 

عىل  ويحرض  التوحيد  إىل  يدعو  كان 

فرتة  املختار  أبو  عليه  فتتلمذ  الجهاد. 

دعوة وجهاد.. علم وعمل

السلف  عقيدة  فهم  حتى  الزمن  من 

وحبب  والجماعة،  السنة  أهل  ومنهج 

الجهاد. إليه 

محطِّم  مللة  صدره  اللُه  رشح  إن  وما 

حتى  الحرام،  البيت  وباني  األصنام 

طفق يواجه بها من لقي من أهل العلم. 

إىل  رحالته  أثناء  مناقشات  له  ووقعت 

املجاهدين  سيطرة  قبل  )تشاد(  بحرية 

فيها(  مزارع  لهم  كانت  )حيث  عليها 

عقيدة  حول  املنطقة  علماء  بعض  مع 

أغلب  بات  التي  الصافية  السنة  أهل 

بمعزل!   عنها  عيها  مدَّ

الجهاد  أرض  إىل  النفري  حاول  وقد 

ذلك بسبب  يتمكن من  لم  ولكن  مرات، 

وامليليشيات  الجواسيس  مراقبة  شدة 

املرتد  النيجريي  للجيش  املوالية 

آنسوا  من  لكل  قعدوا  الذين  آنذاك، 

الرغبة  أو  املجاهدين  إىل  االنتماء  منه 

فانشغل  مرصد،  كل  بهم  اللحاق  يف 

الله  وفقه  أن  إىل  والتعليم  بالعلم 

   . للنفري

الجهاد بأرض  التحاقه 

يف  )بوسو(  بلدة  إىل  الله  رحمه  ارتحل 

انضواء  رأى  ملا  بدينه  فراراً  النيجر 

شباب بلده إىل امليليشيات املرتدة الذين 

هناك،  التوحيد  بأهل  التنكيل  يف  أخذوا 

عىل  اللُه  فتح  أن  إىل  )بوسو(  يف  فمكث 

رأسه  ومسقط  بلدته  املجاهدين  عباده 

) مالم فتوري( سنة 1435 هـ، فوجد 

فبادر  لنفريه،  متاحة  فرصة  ذلك  يف 

بركب  االلتحاق  وقرر  انتهازها،  إىل 

الله  مرضاة  طالباً  املنصورة  الطائفة 

األهل  من  فرَّ  بمن  عابٍئ  غري  تعاىل، 

بمن  وال  الكفر،  ديار  إىل  والخالن 

بمن  وال  الطريق،  وعورة  يحّذره 

واهية. وبمعاذير  ولعل  بعىس  يتسوف 

دعوته في دار اإلسالم

وملا منَّ اللُه عليه باللحاق بدار اإلسالم، 

اجتماعه  فور  التدريس  استأنف 

فيه  جهده  باذالً  املجاهدين،  بإخوانه 

وخربة  الرشعي  علم  من  الله  وهبه  بما 

سيّما  ال  والتعليم،  الدعوة  يف  وفصاحة 

العلم  من  نصيباً  أوتوا  من  غالب  وأن 

الهجرة،  عن  قعدوا  الزمان  هذا  يف 

إليهم  يحتاجون  الناس  أن  بحجة 

ذات  غري  أن  ويودون  الكفر!  دار  يف 

لهم.   تكون  الشوكة 

إىل  انضمامه  قبل  الله  رحمه  وكان 

خطيباً  عمل  قد  الدعوي،  املكتب  إىل 

أول  وهو  )كايوا(  مركز  يف  ساً  ومدرِّ

مركز يف )البحرية(، والذي صار أمريه 

ويل(  مد  )مركز  اسم  ليُكسبه  بعد  فيما 

إليه.  نسبة 

وجهاده غزوه 

فقد  الدعوة،  يف  جهاده  جانب  وإىل 

وغزوات  معارك  الله  رحمه  خاض 

وأصيب  حسناً،  بالًء  فيها  أبىل  عديدة، 

يف إحدى هذه املعارك بجراحة يف ساقه 

مواصلة  من  تمنعه  ولم  بسببها،  عرج 

إال فرتة يسرية.  الجهاد 

أبو مختار 
األنصاري

 -تقبله الله-
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الكتيبة  إمارة  إىل  الرسية  إمارة  من 

حسُن  تجىلَّ  األمني  بالعمل  مروراً 

وذكاؤه  ودهاؤه  القيادة  يف  تدبريه 

وبصريته،  رأيه  وسداد  وعيه  وسالمة 

حرب،  ومسعر  جيش،  منذر  فهو 

املعارك.  يف  مقدام  للغزوات،  مخطط 

لها:  خطط  التي  الغزوات  أشهر  ومن 

)مالم  ومعركة  )دماترو(،  معركة 

ومن  )غيدم(،  ومعركة  فتوري(، 

وقادها  لها  خطط  التي  معاركه  أبرز 

سقى  حيث  )غرندا(،  معركة  بنفسه 

علقم  واملرتدين  الكفاَر  وإخوانه  فيها 

تتمركز  التي  البلدة  تلك  يف  الخسائر 

اإلفريقي  التحالف  قوات  أقوى  فيها 

عىل  املجاهدين  بسيطرة  الصليبي 

اغتنام  بعد  بالكامل  وإحراقها  ثكناتهم 

فيها. ما 

ضد  وجوالت  صوالت  له  كانت  كما 

ودورساً  وخطباً  املارقني،  الخوارج 

الدعوة  بني  ليجمع  باطلهم  كشف  يف 

كان  حيث  املجال،  هذا  يف  والجهاد 

شبهاتهم  ويرد  منهجهم  حقيقة  يبنّي 

الناَس  ويثبِّت  أمرهم،  بداية  منذ 

ومنهاج  الجماعة  لزوم  عىل  ويحثهم 

لبنوة. ا

األمني العمل  في 

العمل  كتيبة  عىل  أمرياً  ُعنّي  وعندما 

عن  التنقيب  يف  رشع  األمني، 

املسلمني  بفتنة  واملتسببني  الجواسيس 

عىل  القبض  من  وتمكن  دينهم،  عن 

به  اللُه  ف  خفَّ حتى  بذلك،  املتورطني 

  . فتنتهم

العريكة  لنّي  املختار  أبو  كان  وقد 

بإخوانه  رفيقاً  سمحاً  متواضعاً 

من  أحداً  يزدري  ال  املجاهدين، 

محبوباً  مألوفاً  جعله  ما  املسلمني، 

هذا  ومع  ارتحل،  وأينما  حلَّ  حيثما 

ة يف حلوق  كان شديداً يف ذات الله، ُغصَّ

حنظلة  املرتدين،  وأعوانهم  الطواغيت 

أن  غرابة  وال  واملخذلني،  للمرجفني 

فيه  تجسدت  من  صفات  كذلك  تكون 

السالم. عليه  إبراهيم  ملة 

الثأر ِقتلٌة في غزوة 

بأربعة  للكتيبة  أمريا  تعيينه  وبعد 

الثأر  غزوة  وقت  جاء  تقريباً،  أشهر 

املؤمنني )أمري  الجليلني   للشيخني 

الرسمي  واملتحدث  البغدادي  بكر  أبي 

الله،  تقبلهما  املهاجر(  الحسن  أبي 

فكان قائد إحدى معاركها، فدبَّر سريها 

وهمة،  بعزم  لها  وسار  جيشها  ز  وجهَّ

ممازحاً  إلخوانه  يومها  قاله  مما  وكان 

روني لعيل ال أعود"! لهم: "صوِّ

املسلمني  بجيش  الله  رحمه  فاقتحم 

)دماترو(  بلدة  يف  العدو  دار  عقر  إىل 

الجيش  به  ليهاجم  )يوبي(  بمنطقة 

وطيس  حمي  وملا  املرتد،  النيجريي 

املرتدين،  عرُش  وُزلزل  املعركة، 

احتموا  عزماتهم،  وضعفت 

الباسُل  الشيُخ  فأخذ  بمدرعاتهم، 

به  وخاض  جي(  )آربي  سالح 

العدو،  قرب  وتوغل  الوغى،  َغْمر 

أحرج  يف  دباباته  إلحدى  وانربى 

ليحاول  عاد  ثم  ليستهدفها،  موقف 

األمراء،  أحد  له  فانتبه  أخرى،  مرة 

ذلك  يف  وقوفه  عليه  يأمن  لم  وكأنَّه 

وأثناء  ليستأخره،  إليه  فجاء  املكان، 

غادرة  بقذيفة  دبابٌة  استهدفته  ذلك 

هو  شظاياها  فتصيبه  أمامه  لتنفجر 

ل  تجندَّ هنالك  الله،  رحمهم  ومرافقيه 

بدمائه  لرتتوي  شهيداً  ومىض  الليُث 

ربه  إىل  مقبالً  فقتل  اإلسالم،  شجرة 

حسيبه.  والله  كذلك  نحسبه  مدبر،  غري 
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التحالف الصليبي ينسحب من قاعدتين في 
نينوى وكركوك

من  األسبوع  هذا  الصليبي  التحالف  قوات  انسحبت 

القوات  إىل  وسلمتهما  العراق  يف  جديدتني  قاعدتني 

الرافضية.

موقعاً  الخميس،  يوم  األمريكية،  القوات  أخلت  حيث 

العمليات  "قيادة  يسمى  ما  وقالت  )نينوى(،  يف  لها 

املشرتكة" إن ذلك تم "بناء عىل نتائج الحوارات املثمرة 

بني الحكومة العراقية والتحالف الدويل".

قاعدة  من  األحد،  يوم  التحالف،  قوات  انسحبت  كما 

)K1( يف كركوك، والتي كان يديرها "الجيش األمريكي 

قد  أمريكا  تكون  وبذلك  األمريكية،  البحرية"  وقوات 

خالل  العراق  يف  لها  قاعدة  ثالث  من  قواتها  سحبت 

األسبوع  )القائم(  قاعدة  من  االنسحاب  بعد  أسبوعني، 

املايض.

وإىل جانب السياسة األمريكية املتبعة مؤخراً يف عمليات 

بغطاء  وتريتها  زادت  والتي  العاملي"،  "االنسحاب 

خشيتهم من الوباء الفتاك، فإن أمريكا قررت فيما يبدو 

االنسحاب من مواقع ومعسكرات "يسهل استهدافها"، 

مقابل اإلبقاء عىل قواعد أخرى "أكثر تحصيناً" ومزودة 

بمنظومة الدفاع الجوية التي جرى نرشها هذا األسبوع.
فرنسا والتشيك تسحبان قواتهما من العراق

ويف ذات السياق، انسحبت القواُت الفرنسية من العراق، 

نهاية األسبوع املايض، وكانت "الدفاع" الفرنسية قالت 

إنها ستسحب كل قواتها )200 جندي( من العراق حتى 

إشعار آخر بسبب تفيش الوباء.

هي  قواتها  سحب  )التشيك(  إعالن  بعد  ذلك  جاء 

األخرى من العراق، بسبب "التهديدات األمنية وانتشار 

كورونا"، وسبقها بأيام إعالن بريطانيا سحب عدد من 

قواتها من العراق.

املتتابعة  وعىل اختالف األسباب وراء هذه االنسحابات 

لجيوش الدول الصليبية، فإن "األزمات املرتاكمة" عىل 

األثر" يف هذه  بالغ  "لها  بال شك  الدول  حكومات هذه 

االنسحابات بعد سنوات من "حروب غري متناهية".

أمريكا تنشر منظومة )باتريوت( لحماية 
قواعدها في العراق

منظومة  اإلثنني،  يوم  الصليبية،  أمريكا  نرشت 

)باتريوت( الدفاعية يف قاعدتني رئيستني لها يف العراق، 

متكرر  لقصف صاروخي  قواعدها  تعرض بعض  بعد 

من قبل امليليشيات اإليرانية.

)باتريوت(  أمريكي، وصلت بطارية  وبحسب مسؤول 

إىل  أخرى  بطارية  ووصلت  األسد(،  )عني  قاعدة  إىل 

قاعدة )أربيل(، فيما سيتم جلب بطاريتني أخريني الحقاً 

من الكويت.

والحكومة  أمريكا  بني  جرت  قد  مفاوضات  وكانت 

يف  أشهر،  قبل  الدفاعية  املنظومة  نرش  عىل  الرافضية 

خلفية  عىل  وإيران  أمريكا  بني  التوتر  زيادة  أعقاب 

اغتيال أمريكا للقيادي الرافيض "سليماني".

من  طلبوا  رافضة  مسؤولني  أن  إعالم  وسائل  وذكرت 

أمريكا منح حكومتهم الرافضية "غطاًء سياسياً" لنرش 

املنظومة الجوية، بتخفيض عدد قواتها يف العراق، وهو 

لبعض  أمريكا  بسحب  األخرية  األسابيع  خالل  تم  ما 

منحة  مراقبون  اعتربه  ما  وهو  العراق،  من  قواتها 

أمريكية للحكومة الرافضية التي تتعرض لضغٍط شديٍد 

من قبل امليليشيات اإليرانية.

نرش  من  أمريكا  هدف  إن  صليبي،  دبلومايس  وقال 

املنظومة هو "حماية قواتها املوجودة اآلن يف عدد أقل 

من القواعد" املنترشة يف العراق.

قلق الميليشيات الكردية يتزايد بعد 
االنسحاب األمريكي من )كركوك(

آثار انسحاب القوات األمريكية من قاعدة بكركوك خوف 

امليليشيات الكردية املرتدة من عودة الدولة اإلسالمية.

وبحسب وسائل إعالم كردية، فإن االنسحاب األمريكي 

تكرر  من  الخشية  أثار  كركوك،  يف   )K1( قاعدة  من 

من  املنطقة  عىل  اإلسالمية  الدولة  سيطرة  سيناريو 

يقطنها  التي  القرى  لدى  املخاوف  هذه  وتزداد  جديد، 

إىل  وصوالً  داقوق  يف  )الكاكائية(  الطائفة  مرشكو 

مناطق )حمرين( والتي تشهد نشاطاً لم يتوقف للدولة 

اإلسالمية هناك.

مخاوف امليليشيات الكردية عربَّ عنها )كاكائي( بقوله: 

"يف الحقيقة، هذه املنطقة مفتوحة عىل حمرين، ومنطقة 

تطهريها"!  يتم  لم  أقصاها  إىل  أقصاها  من  حمرين 

الطرق  حماية  فقط  تتوىل  العراقية  "القوات  وأضاف: 

األمريكية حقاً"،  القوات  انسحاب  أقلقنا  الرئيسة، وقد 

وتابع: "نحن نتساءل: ما الذي يضمن عدم بروز الدولة 

يستطيع  وهل  انسحابهم،  حال  يف  مجدداً  اإلسالمية 

هؤالء مواجهتها يف حال ظهر من جديد؟".

ويف السياق، قال مسؤول يف قوات )البيشمركة( إنه "ال 

كركوك  )K1( يف  من معسكر  لالنسحاب  شك سيكون 

تأثري يسء جداً عىل املنطقة، لذا يجب أن ينسق العراق 

أصالً  املوجود  الفراغ  سد  من  لنتمكن  معنا..  وبرسعة 

والذي سيزداد مستقبالً"، عىل حد تعبريه.

قصف سعودي على صنعاء بعد هجمات 
صاروخية حوثية

قصفت طائرات سعودية، يوم اإلثنني، مواقع للميليشيات 

بعد هجمات صاروخية  العاصمة )صنعاء(  يف  الحوثية 

للحوثة عىل )الرياض( ومناطق يف جنوب السعودية.

الغارات  فإن  السعودي،  للتحالف  بيان  وبحسب 

مرشوعة"  عسكرية  أهداف  "تدمري  إىل  هدفت  الجوية 

و"تحييد وتدمري التهديد البالستي والقدرات النوعية" 

للميليشيات الحوثية.

وقالت وسائل إعالم حوثية "إن التحالف شّن 19 غارة 

عىل األقل يف صنعاء، واستهدفت الغارات "مجمع قرص 

مطار  قرب  جوية  وقاعدة  الحربية،  والكلية  الرئاسة، 

صنعاء". 

األحد،  يوم  الحوثة،  إعالن  بعد  االثنني  قصف  وجاء 

قصَف أهداٍف "حساسة" يف )الرياض( ومواقع أخرى 

يف )جازان( و)عسري( قرب الحدود اليمنية. 

والحكومة  الحوثية  امليليشيات  بني  املعارك  وتصاعدت 

سيطر  حيث  و)مأرب(،  )الجوف(  يف  املرتدة  اليمنية 

يف  اليمني  للجيش  معسكر  عىل  االثنني،  يوم  الحوثة، 

)الجوف( بعد معارك عنيفة.

األطراف  إعالن  من  الرغم  عىل  األخري  التصعيد  ويأتي 

املتناحرة يف اليمن قبولها لدعوة "األمم املتحدة" لوقف 

الذي  "كورونا"  فريوس  ملواجهة  للتفرغ  النار  إطالق 

يهدد اليمن بشكل كبري.

تجدد المعارك في ليبيا 

تجددت املعارك هذا األسبوع بني طريف النزاع املرتَدين يف 

ليبيا، برغم "دعوات كثرية" لوقف القتال للتفرغ ملواجهة 

فريوس كورونا الذي وصل البالد.

)الوطية  قاعدة  املرتدة  "الوفاق"  قوات  قصفت  حيث 

غربي  حفرت  ميليشيات  عليها  تسيطر  التي  الجوية( 

"الوفاق"  قوات  حفرت  ميليشيا  ناطق  واتهم  طرابلس، 

للهجوم،  "تصديهم  معلناً  النار".  إطالق  بخرق "وقف 

والعسة  والجميل  زلطن  مناطق:  عىل  وسيطرتهم 

عليها  تسيطر  التي  )زوارة(  مدينة  قرب  ورقدالني" 

"الوفاق".

ويف يوم السبت أعلنت "الوفاق" قصفها "غرفة عمليات" 

تابعة مليليشيا حفرت يف منطقة )الوشكة( غربي )ست(، 

وقالت "الوفاق" إن من بني قتىل القصف، العميد املرتد 

"عيل سيدا التباوي" والذي وصفته بأنه املسؤول األول 

عن جلب املرتزقة األفارقة للقتال يف ليبيا.

وقد اعرتفت ميليشيا حفرت بمقتل عدد من قادتها البارزين 

بقصف جوي قالت إن "طائرات مسرّية تركية" نفذته 

خالل معارك يف ضواحي مدينة ست، وذكرت من بني 

عمليات  غرفة  آمر  درياق"  "سالم  املرتد  اللواء  القتىل: 

ست، ومساعده العميد "الصداعي".

من جهتها أعلنت ميليشيا حفرت أنها قتلت عدداً من قيادات 

امليليشيات التابعة لحكومة "الوفاق" بمناطق القتال.

هلكى وآالف المصابين.. كورونا ُيحكم قبضته 
على اليهود وجيشهم ينخرط في الوباء

ارتفع عدد اإلصابات، يوم الخميس، بالفريوس الصغري 

بني اليهود إىل أكثر من 6800 مصاب، بينهم نحو 100 

إصابة خطرية، هلك 34 منهم حتى اآلن.

صارمة"  "إجراءات  فرض  عن  مؤخراً  اليهود  وأعلن 

يف محاولة يائسة لوقف تمدد انتشار الوباء الذي أجرب 

آالف اليهود عىل البقاء يف منازلهم، وعطَّل سائر شؤون 

شبيهاً  أمنياً"  "طوقاً  عليهم  وفرض  اليومية،  حياتهم 

بالذي فرضوه طويالً عىل املسلمني يف فلسطني.

وقال الجيش اليهودي، الجمعة، إنه سينرش قوات مسلحة 

ملساعدة الرشطة يف القيام بمهام "العزل واإلغالق".

حدث في 
أسبــوع




