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 تقــدم جديــد فــي مدينــة الخير 
وإحــكام الســيطرة علــى حــي الصناعة 



األدعياء واملنافقني، وازداد صفها نقاء وازدادت صالبة وثباتا.

أيها املسلمون، إن املعركة اليوم مل تعد مجرد حملة صليبية، 

وإمنا هي حرب أمم الكفر جميعا ضد أمة اإلسالم، ومل يسبق 

يف تاريخ أمتنا أن اجتمع عليها العامل بأرسه يف معركة واحدة 

كام هو حاصل اليوم، إنها معركة الكفار جميعا ضد املسلمني 

بامتثال  معني  الحرب،  بهذه  معني  مسلم  كل  وإن  جميعا، 

أمر الله له، بتأدية فريضة الجهاد يف سبيل الله، فإن امتثل 

رضاه،  ونيل  الله  من  والقرب  والفوز  والنجاة  الحسنى،  فله 

بغضب  والبوء  والخرسان،  والهالك  السوء  فله  عىص  وإن 

الله وسخطه، وإن كل مسلم معني بهذه الحرب، بالدفاع عن 

والنساء  الرجال  من  املستضعفني  ونرصة  ورشعه،  الله  دين 

والولدان، فهذه الحرب حرب كل مسلم، وعليه خوضها للدفاع 

عن دينه ونفسه وماله وعرضه وكرامته، فشمروا لحربكم أيها 

الله،  املسلمون يف كل مكان، شمروا وأنتم واثقون من نرص 

شمروا وال تهنوا وال تحزنوا، ولقد قال لكم ربكم -عز وجل- عن 

الكفار: )أَلَنْتُْم أََشدُّ رَْهبًَة يِف ُصُدورِِهْم ِمَن اللَِّه ذَلَِك ِبأَنَُّهْم قَْوٌم اَل 

َنٍة أَْو ِمْن َورَاِء  يَْفَقُهوَن • اَل يَُقاتِلُونَُكْم َجِميًعا إاِلَّ يِف قُرًى ُمَحصَّ

ُجُدٍر بَأُْسُهْم بَيَْنُهْم َشِديٌد تَْحَسبُُهْم َجِميًعا َوقُلُوبُُهْم َشتَّى ذَلَِك 

ِبأَنَُّهْم قَْوٌم اَل يَْعِقلُوَن(، وصدق الله عز وجل، وها هم النصارى 

ال  اليهود،  ورائهم  ومن  معهم  وملله  الكفر  وأمم  الصليبيون 

يجرؤون عىل املجيء برا لقتال ثلة قليلة من املجاهدين، وكل 

يدفع صاحبه ليورطه، ال يجرؤون عىل املجيء المتالء قلوبهم 

رعبا من املجاهدين، وألنهم بفضل الله تأدبوا يف أفغانستان 

والعراق، وعلموا أنه ال طاقة لهم باملجاهدين، ال يجرؤون عىل 

املجيء ألنهم يعلمون يقينا ما ينتظرهم من األهوال والويالت، 

يف الشام والعراق وليبيا وأفغانستان وسيناء وأفريقيا واليمن 

والصومال، يعلمون ما ينتظرهم يف دابق والغوطة من الهزمية 

والهالك والدمار، يعلمون أنها الحرب األخرية، وبعدها –بإذن 

العامل من جديد،  اإلسالم  الله- نغزوهم وال يغزوننا، ويسود 

وإىل قيام الساعة، ولذا يؤخرون املجيء ما استطاعوا إىل ذلك 

سبيال، ويعملون جاهدين لحشد املزيد من أذنابهم وعمالئهم، 

من الصحوات واملرتدين وملحدي األكراد، وقطعان الروافض 

الَِّتي  اللَِّه  ُسنََّة   • نَِصريًا  َواَل  َولِيًّا  يَِجُدوَن  اَل  ثُمَّ  اأْلَْدبَاَر  لََولَُّوا 

صمدنا  فإن  تَبِْدياًل(  اللَِّه  لُِسنَِّة  تَِجَد  َولَْن  قَبُْل  ِمْن  َخلَْت  قَْد 

يف وجه العامل وقارعنا جيوشه جميعا بقدراتها وانترصنا، 

فال عجب وهو وعد الله لنا، )َوأُْخَرى تُِحبُّونََها نرَْصٌ ِمَن اللَِّه 

َوفَتٌْح قَِريٌب(.

النوائب  بنا  وعصفت  الجراح  وكرثت  القتل  أصابنا  وإن 

لنا، بل إن  الله  وعظمت املصائب فال عجب أيضا، وهو وعد 

االبتالء قدر محتوم، قال تعاىل: )أَْم َحِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا الَْجنََّة 

َّاُء  تُْهُم الْبَأَْساُء َوالضَّ َولاَمَّ يَأْتُِكْم َمثَُل الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَبْلُِكْم َمسَّ

َوزُلْزِلُوا َحتَّى يَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آََمُنوا َمَعُه َمتَى نرَْصُ اللَِّه 

قال:  الله عنه-  قَِريٌب(، وعن خباب -ريض  اللَِّه  نرَْصَ  إِنَّ  أاََل 

شكونا إىل رسول الله -صىل الله عليه وسلم- وهو متوسٌد 

بردةً  يف ظل الكعبة فقلنا: أال تستنرص لنا أال تدعو لنا، فقال: 

)قد كان َمن قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف األرض، فيجعل 

نصفني،  فيُجعل  رأسه،  عىل  فيوضع  باملنشار  فيجاء  فيها، 

يصده  فام  وعظمه  لحمه  دون  ما  الحديد  بأمشاط  وميشط 

ذلك عن دينه، والله ليَتمّن هذا األمر، حتى يسري الراكب من 

غنمه،  عىل  والذئب  الله  إال  يخاف  ال  إىل حضموت  صنعاء 

ولكنكم تستعجلون(.

"إن المعركة اليوم لم تعد مجرد حملة 
 صليبية، وإنما هي حرب أمم الكفر 

جميعا ضد أمة اإلسالم"

أيها املسلمون، ال تتعجبوا من اجتامع أمم الكفر ودوله وملله 

كل  يف  املنصورة  الطائفة  حال  فهذا  اإلسالمية،  الدولة  عىل 

حتى  واملحن  الفنت  وتشتد  االجتامع  هذا  وسيستمر  زمان، 

يبقى  وال  منافق،  هذا  يف  يبقى  فال  الفسطاطان،  يكتمل 

عباده  سينرص  الله  أن  يقني  عىل  كونوا  ثم  مؤمن،  ذاك  يف 

املؤمنني، وأبرشوا واطمئنوا فإن دولتكم ال زالت بخري، وكلام 

ازداد تكالب األمم عليها كلام ازدادت يقينا بنرص الله، وأنها 

لفظت  املحن كلام  بها  اشتدت  املستقيم، وكلام  الرصاط  عىل 
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أمير المؤمنين )حفظه الله( لليهود والصليبيين والمرتدين

فترّبصــوا إّنــا معكــم مترّبصــون

الله - كلمة  البغدادي - حفظه  أبو بكر  المسلمين الشيخ  وجه خليفة 
خاطب بها األمة اإلسالمية والمجاهدين حراس العقيدة..

وتضمنت الكلمة كذلك رسائل عدة وجهها أمير المؤمنين إلى أعداء 
الدولة اإلسالمية من يهود وصليبيين ونصيرية ورافضة ومرتدين..

المجاهد  الشيخ  المسلمين  خليفة  لكلمة  الكامل  النص  )النبأ(   وتنشر 
أبو بكر البغدادي:

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من 

الله فال مضل  يهده  أعاملنا، من  أنفسنا ومن سيئات  رشور 

الله وحده  إله إال  له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 

ال رشيك له، وأشهد أن محمدا -صىل الله عليه وسلم- عبده 

ورسوله، أما بعد:

الُْحْسَنيَنْيِ  إِْحَدى  إاِلَّ  ِبَنا  تََربَُّصوَن  َهْل  )قُْل  تعاىل:  الله  قال 

َونَْحُن نََتَبَُّص ِبُكْم أَْن يُِصيبَُكُم اللَُّه ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو ِبأَيِْديَنا 

فََتَبَُّصوا إِنَّا َمَعُكْم ُمَتَبُِّصوَن(.

"إننا نقاتل طاعة لله وقربة له، نقاتل ألنه 
-سبحانه- أمرنا بالقتال ورغبنا فيه، وجعله 

أفضل وسيلة إليه"

ألنه  نقاتل  له،  وقربة  لله  طاعة  نقاتل  إننا  املسلمون،  أيها 

أفضل وسيلة  فيه، وجعله  بالقتال ورغبنا  أمرنا  –سبحانه- 

إليه، ونحمد الله -سبحانه- أن أمرنا بالقتال ووعدنا إحدى 

يَُقاتِْل  )َوَمْن  تعاىل:  قال  بالنرص،  يكلفنا  فلم  الحسنيني، 

َعِظياًم(،  أَْجرًا  نُْؤتِيِه  فََسْوَف  يَْغلِْب  أَْو  فَيُْقتَْل  اللَِّه  َسِبيِل  يِف 

فإمنا علينا القتال والصرب، وعىل الله النرص، فلذا ال يهولّننا 

ألننا  عزمنا،  من  يفت  أو  يخيفنا  أو  علينا  الكفر  أمم  اجتامع 

)إِنَّ  تعاىل:  قال  الله وقوته،  الفائزون عىل كل حال، بحول 

الَْجنََّة  لَُهُم  ِبأَنَّ  َوأَْمَوالَُهْم  أَنُْفَسُهْم  الُْمْؤِمِننَي  ِمَن  اْشَتَى  اللََّه 

ا  َحقًّ َعلَيِْه  َوْعًدا  َويُْقتَلُوَن  فَيَْقتُلُوَن  اللَِّه  َسِبيِل  يِف  يَُقاتِلُوَن 

اللَِّه  ِمَن  ِبَعْهِدِه  أَْوَف  َوَمْن  َوالُْقرْآَِن  َواإْلِنِْجيِل  التَّْوَراِة  يِف 

وا ِببَيِْعُكُم الَِّذي بَايَْعتُْم ِبِه َوَذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم(،  فَاْستَبْرِشُ

ِبَها  اللَُّه  أََحاَط  قَْد  َعلَيَْها  تَْقِدُروا  لَْم  )َوأُْخَرى  وقال سبحانه: 

كََفُروا  الَِّذيَن  قَاتَلَُكُم  َولَْو   • قَِديرًا  ٍء  َشْ كُلِّ  َعىَل  اللَُّه  َوكَاَن 
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املجاهدون  قال  وحتى  ُغُروًرا(،  إاِلَّ  َورَُسولُُه  اللَُّه  َوَعَدنَا  )َما 

وصربوا  ثبتوا  فلام  اللَِّه(،  نرَْصُ  )َمتَى  املؤمنون:  الصابرون 

وعلم الله املنافقني وعلم املؤمنني نزل نرص الله، أقرب وأرسع 

مام  أقوى  الله-  –بفضل  الدولة  وعادت  املؤمنون،  ظن  مام 

كانت بأضعاف، فاثبتوا أيها املجاهدون، وما أمامكم إال إحدى 

الحسنيني، إما ظهور وإما شهادة، وال خري يف عيشنا إن مل 

املوت يف  أعذب  الله ويف ظل رشعه، وما  نعش تحت حكم 

نرصة دين الله والذود عن رشعه وحكمه، فاثبتوا فإما حياة 

فازهدوا  مرشِّفة،  وشهادة  سعيدة  قتلة  وإما  كرمية  عزيزة 

الله خري  الله، فالدنيا فانية، وما عند  الدنيا وأقبلوا عىل  يف 

وأطيعوا  الظلم،  واجتنبوا  املعايص،  عن  وأقلعوا  وأبقى، 

القرآن، وأكرثوا من  تنازعوا، وأكرثوا من قراءة  أمراءكم، فال 

بَُهْم َوُهْم يَْستَْغِفُروَن(،  التوبة واالستغفار، )َوَما كَاَن اللَُّه ُمَعذِّ

وإذا لقيتم أعداء الله فاستعينوا بالله واثبتوا ورددوا قول: ال 

حول وال قوة إال بالله، واصربوا ينرصكم الله ويثبت أقدامكم، 

آََمُنوا إَِذا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ويفتح عليكم من حيث مل تحتسبوا، )يَا 

لَِقيتُْم ِفئًَة فَاثْبُتُوا َواذْكُُروا اللََّه كَِثريًا لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن • َوأَِطيُعوا 

اللََّه َورَُسولَُه َواَل تََنازَُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِريُحُكْم َواْصرِبُوا إِنَّ 

اِبِريَن(. اللََّه َمَع الصَّ

"إن وصيتي لكم إخراج أسرى المسلمين في 
كل مكان وخصوصا طلبة العلم في غياهب 

سجون الطواغيت"

مكان  كل  يف  املسلمني  أرسى  إخراج  لكم  وصيتي  وإن 

الطواغيت،  سجون  غياهب  يف  العلم  طلبة  وخصوصا 

فاصربوا يا أرسانا وال تظنوا أن يطيب لنا عيش وملّا نخرجكم 

جميعا بحول الله وقوته، ونقول لليهود والصليبيني وأذنابهم 

وعمالئهم،  وحلفائهم  وروسيا  وأوروبا  ألمريكا  وأحزابهم، 

للروافض واملرتدين بأصنافهم وأجناسهم: )قُْل َهْل تََربَُّصوَن 

اللَُّه  أَْن يُِصيبَُكُم  ِبُكْم  الُْحْسَنيَنْيِ َونَْحُن نََتَبَُّص  إِْحَدى  إاِلَّ  ِبَنا 

ُمَتَبُِّصوَن(،  َمَعُكْم  إِنَّا  فََتَبَُّصوا  ِبأَيِْديَنا  أَْو  ِعْنِدِه  ِمْن  ِبَعَذاٍب 

وإن ربنا -عز وجل- العليم الحكيم قال لنا: )إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا 

وا َعْن َسِبيِل اللَِّه فََسيُْنِفُقونََها ثُمَّ تَُكوُن  يُْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم لِيَُصدُّ

العزيز  وجل-  -عز  ربنا  وإن  يُْغلَبُوَن(،  ثُمَّ  َحرْسًَة  َعلَيِْهْم 

اَل  ثُمَّ  اأْلَْدبَاَر  لََولَُّوا  كََفُروا  الَِّذيَن  قَاتَلَُكُم  )َولَْو  لنا:  قال  العليم 

يَِجُدوَن َولِيًّا َواَل نَِصريًا • ُسنََّة اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِمْن قَبُْل َولَْن 

إنا  واملرتدون،  الكفار  أيها  تَبِْدياًل(، فتبصوا  اللَِّه  لُِسنَِّة  تَِجَد 

قال  القهار  الجبار  وجل-  -عز  ربنا  وإن  متبصون،  معكم 

بُْهُم اللَُّه ِبأَيِْديُكْم َويُْخزِِهْم َويَْنرُصْكُْم َعلَيِْهْم  لنا: )قَاتِلُوُهْم يَُعذِّ

– القدير  العظيم  ربنا  وإن  ُمْؤِمِننَي(،  قَْوٍم  ُصُدوَر  َويَْشِف 

 • الُْمرَْسلِنَي  لِِعبَاِدنَا  كَلَِمتَُنا  َسبََقْت  )َولََقْد  لنا:  قال  سبحانه- 

إِنَُّهْم لَُهُم الَْمْنُصوُروَن •َوإِنَّ ُجْنَدنَا لَُهُم الَْغالِبُوَن(، فقد وعدنا 

والغلبة  بالنرص  ووعدنا  الحسنيني  إحدى  –سبحانه-  ربنا 

بأيدينا،  أو  عنده  من  والعذاب  بالخزي  الكفار  أيها  ووعدكم 

ووعدكم بالخذالن والهزمية، وال يخلف الله امليعاد سبحانه، 

الحرب عىل  يشارك يف  من  كل  أن  الله-  -بإذن  نعدكم  وإنا 

وليندمن،  الله،  بإذن  غاليا  الثمن  ليدفعن  اإلسالمية،  الدولة 

أوروبا، تربيص روسيا، تربصوا  أمريكا، تربيص  فتبيص 

إنا  يهود،  يا  تربصوا  املرتدون،  أيها  تربصوا  الروافض،  أيها 

معكم متبصون.

األحزاب،  هازم  السحاب،  مجري  الكتاب،  منزل  اللهم 

اللهم  عليهم، وصلِّ  وانرصنا  اهزمهم  وزلزلهم،  اهزمهم 

عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا 

أن الحمد لله رب العاملني.

قتالها، وهي  لقتالها، بل ألولوية  ليل نهار ويدعو  اإلسالمية 

تقف هذا املوقف تقارع وحدها جيوش الكفر قاطبة؟

"على أي دين بات من يحرض على الدولة 
 اإلسالمية ليل نهار ويدعو لقتالها، 

بل ألولوية قتالها، وهي تقف هذا الموقف 
تقارع وحدها جيوش الكفر قاطبة؟"

منذ  اإلسالمية  الدولة  أن  تدركوا  أن  عليكم  املسلمون،  أيها 

يف  الحربة  رأس  هي  اليوم  وإىل  سنني  عرش  قبل  نشأتها 

الرصاع بني فسطاط اإلميان وفسطاط الكفر، بل هي عمود 

هذا الفسطاط وأركانُه وأساُسه، وألن أعداء الله يدركون هذا 

جيدا، اجتمعت جميع قوى الكفار واملرتدين يف العامل بأرسه، 

واتفقت قاطبة عىل حرب الدولة اإلسالمية، والسعي ليل نهار 

إلضعافها والقضاء عليها بكافة الوسائل وشتى السبل، وإن 

اجتامعهم هذا دليل عىل أن الدولة اإلسالمية عمود فسطاط 

يف  الشمس  من  أوضح  دليل  خندقه،  حربة  ورأس  اإلميان 

رابعة النهار، مل يعد يخفى حتى عىل العجائز والصبيان، وال 

ينكره إال مشاقق للحق معاند.

كل  عىل  واجب  الحرب  هذه  خوض  إن  املسلمون،  أيها 

كل  يف  جميعا  نستنفركم  وإنا  أحد،  فيها  يعذر  وال  مسلم، 

وثقاال،  خفافا  فانفروا  الحرمني،  بالد  أبناء  ونخص  مكان، 

قوموا  واألنصار،  املهاجرين  أحفاد  يا  قوموا  وشبابا،  شيبا 

وإخوانكم  أهلكم  وانرصوا  املرتدين،  الطغاة  سلول  آل  عىل 

ومرص  والقوقاز  وأفغانستان  واليمن،  والعراق  الشام  يف 

وتركستان  وإندونيسيا  وإفريقيا  والفلبني  والصومال  وليبيا 

ِقيَل  إَِذا  لَُكْم  َما  آََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  مكان،  وكل  وبنغالدش 

لَُكُم انِْفُروا يِف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتُْم إِىَل اأْلَرِْض أَرَِضيتُْم ِبالَْحيَاِة 

نْيَا يِف اْلَِخرَِة إاِلَّ قَلِيٌل • إاِلَّ  نْيَا ِمَن اْلَِخرَِة فاََم َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّ الدُّ

بُْكْم َعَذابًا أَلِياًم َويَْستَبِْدْل قَْوًما َغرْيَكُْم َواَل تَُضُّوُه  تَْنِفُروا يَُعذِّ

ٍء قَِديٌر(، وقال سبحانه: )انِْفُروا ِخَفافًا  َشيْئًا َواللَُّه َعىَل كُلِّ َشْ

َوثَِقااًل َوَجاِهُدوا ِبأَْمَوالُِكْم َوأَنُْفِسُكْم يِف َسِبيِل اللَِّه َذلُِكْم َخرْيٌ 

لَُكْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن(.

"يا جنود الدولة اإلسالمية اصبروا إنكم على 
الحق، اصبروا إن الله معكم، هو موالكم وهو 

ناصركم فنعم المولى ونعم النصير"

ويا جنود الدولة اإلسالمية اصربوا إنكم عىل الحق، اصربوا 

ونعم  املوىل  فنعم  نارصكم  وهو  موالكم  هو  معكم،  الله  إن 

وعام  جديدة،  أحزاب  معركة  هي  فإمنا  اصربوا  النصري، 

قريب -بإذن الله- تقلع خيامهم وتنكفئ قدورهم ويهزمهم 

يغزوننا،  وال  الله-  -بإذن  نغزوهم  وبعدها  الله –سبحانه-، 

االجتامع  هذا  وإن  الله،  نرص  من  يقني  عىل  وكونوا  فاثبتوا 

الله  وعد  فقد  للمؤمنني،  الله  وعد  لهو  الزلزلة  وهذه  عليكم 

قال  والزلزلة،  والضاء  البأساء  بعد  بالنرص  املتقني  عباده 

تعاىل: )َولاَمَّ َرأَى الُْمْؤِمُنوَن اأْلَْحزَاَب قَالُوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللَُّه 

َورَُسولُُه َوَصَدَق اللَُّه َورَُسولُُه َوَما زَاَدُهْم إاِلَّ إِميَانًا َوتَْسلِياًم(، 

فقد استبرش املؤمنون يوم األحزاب بقرب النرص، ملا رأوا َمثَل 

يشتد  أن  بد  فال  واالبتالء،  الشدة  من  قبلهم  من  خلوا  الذين 

البالء وتعظم املحن، حتى ينجم النفاق ويرسخ اإلميان، لينزل 

عرش سنني،  منذ  وتعاىل-  -تبارك  الله  نرصنا  ولقد  النرص، 

وماجت  املحن،  بنا  نزلت  ثم  اإلسالم،  دولة  قيام  أعلنا  يوم 

عن  اإلسالمية  الدولة  انحرست  حتى  االبتالء،  وعظم  الفنت، 

كثري من املناطق التي فتحتها وسيطرت عليها، وضاقت علينا 

أنهم  اإلسالمية  الدولة  أعداء  ظن  حتى  رحبت،  مبا  األرض 

قضوا عليها، وحتى قال املنافقون والذين يف قلوبهم مرض: 

3
عىل  بالقضاء  يحلمون  وحلفاؤها  أمريكا  زالت  وما  البهائم، 

الخالفة عرب وكالئهم وأذنابهم.

 "وما زالت أمريكا وحلفاؤها يحلمون 
 بالقضاء على الخالفة عبر وكالئهم 
 وأذنابهم، وكلما فشل لهم حلف 
أو ُقطع ذنب، سارعوا إلنشاء آخر"

 وكلام فشل لهم حلف أو قُطع ذنب، سارعوا إلنشاء آخر، حتى 

أعلنوا مؤخرا عن  التحالف السلويل املسمى زورا باإلسالمي، 

وقد أعلن أن هدفه محاربة الخالفة، ولو كان تحالفا إسالميا 

املنكوبني،  املستضعفني  الشام  ألهل  ونجدته  نرصته  ألعلن 

كان  ولو  الروس،  وأسيادهم  النصريية  عىل  حربه  وأعلن 

املرشكني  الروافض  عىل  والحرب  العداوة  ألعلن  إسالميا 

واألكراد امللحدين يف العراق، الذين استباحوا أهل السنة قتال 

وترشيدا وعاثوا يف ديارهم فسادا، ولو كان تحالفا إسالميا 

ملا أيدته الصني امللحدة وطالبت الدخول فيه، ولو كان تحالفا 

إسالميا ألعلن براءته من أسياده اليهود والصليبيني، ولجعل 

هدفه قتل اليهود وتحرير فلسطني، نعم فلسطني، التي ظن 

اليهود أننا نسيناها وظنوا أنهم أشغلونا عنها، كال يا يهود، 

ما نسينا فلسطني لحظة، وبإذن الله لن ننساها وقريبا قريبا 

املجاهدين، وتحارصكم طالئعهم،  الله تسمعون دبيب  بإذن 

يف يوم ترونه بعيدا ونراه قريبا، وها نحن نقتب منكم يوما 

بعد يوم، وإن حسابكم لعسري عسري، لن تهنؤوا يف فلسطني 

أبدا يا يهود، ولن تكون داركم وأرضكم، لن تكون فلسطني 

املسلمون،  ليقتلكم  إال  فيها  الله  جمعكم  وما  لكم،  مقربة  إال 

حتى تختبئوا خلف الشجر والحجر، ولقد علمتم ذلك جيدا، 

فتبصوا إنا معكم متبصون.

 "لن تهنؤوا في فلسطين أبدا يا يهود، 
ولن تكون داركم وأرضكم، لن تكون فلسطين 

 إال مقبرة لكم، وما جمعكم الله فيها
 إال ليقتلكم المسلمون"

وسنة  وجل-  -عز  ربكم  كتاب  إىل  ارجعوا  املسلمون،  أيها 

الحرب،  الله عليه وسلم- لتعلموا حقيقة هذه  نبيكم –صىل 

بقيادة  الصفوي،  الصليبي  اليهودي  التحالف  هذا  وحقيقة 

أمريكا وتخطيط اليهود، ولتعلموا حقيقة من يقف يف صفه 

)َولَْن  وجل:  عز  ربكم  لكم  قال  فلقد  وفسطاطه،  وخندقه 

وقال  ِملَّتَُهْم(،  تَتَِّبَع  َحتَّى  النََّصاَرى  َواَل  الْيَُهوُد  َعْنَك  تَرَْض 

إِِن  ِديِنُكْم  َعْن  يَرُدُّوكُْم  َحتَّى  يَُقاتِلُونَُكْم  يَزَالُوَن  )َواَل  تعاىل: 

أَْعَداًء  لَُكْم  يَُكونُوا  يَثَْقُفوكُْم  )إِْن  سبحانه:  وقال  اْستَطَاُعوا(، 

وِء َوَودُّوا لَْو تَْكُفُروَن(،  َويَبُْسطُوا إِلَيُْكْم أَيِْديَُهْم َوأَلِْسَنتَُهْم ِبالسُّ

ُهُم  َوأُولَِئَك  ًة  ِذمَّ َواَل  إاِلًّ  ُمْؤِمٍن  يِف  يَرْقُبُوَن  )اَل  تعاىل:  وقال 

الْبَْغَضاُء  بََدِت  َعِنتُّْم قَْد  َما  الُْمْعتَُدوَن(، وقال سبحانه: )َودُّوا 

اْلَيَاِت  لَُكُم  بَيَّنَّا  قَْد  أَكْرَبُ  ُصُدورُُهْم  تُْخِفي  َوَما  أَفَْواِهِهْم  ِمْن 

َحَسَنٌة  َتَْسْسُكْم  )إِْن  سبحانه:  وقال  تَْعِقلُوَن(،  كُْنتُْم  إِْن 

َوتَتَُّقوا  تَْصرِبُوا  َوإِْن  ِبَها  يَْفرَُحوا  َسيِّئٌَة  تُِصبُْكْم  َوإِْن  تَُسْؤُهْم 

وقال  ُمِحيٌط(،  يَْعَملُوَن  مِبَا  اللََّه  إِنَّ  َشيْئًا  كَيُْدُهْم  يَُضُّكُْم  اَل 

سبحانه: )َما يََودُّ الَِّذيَن كََفُروا ِمْن أَْهِل الِْكتَاِب َواَل الُْمرْشِكنَِي 

أَْن يَُنزََّل َعلَيُْكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربُِّكْم(، ثم بعد كل هذا، ما زال من 

أنها ليست حربا عىل اإلسالم واملسلمني،  املسلمني من يشك 

الكفار وملله  اجتامع دول  أن  املسلمني من يظن  ما زال من 

عىل  حرب الدولة اإلسالمية، ليست حربا عىل رشع الله وأمة 

محمد صىل الله عليه وسلم، فأي ضالل بلغ من يعتقد هذا؟ 

التحالف ضد  وعىل أي دين أصبح من يقف يف خندق هذا 

الدولة اإلسالمية؟ وعىل أي دين بات من يحرض عىل الدولة 
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أخبــــــار 5
تقدم جديد فــي مدينة الخير 

وإحــكام الســيطرة علــى حــي الصناعة

ويقع حي الصناعة يف الجهة الجنوبية الرشقية من مدينة 

الخري، يفصله النهر الصغري عن )حويجة صكر( التي تقع 

شامله، ومن جنوبه يقع حي )هرابش( الذي يعّد بوابة املدينة 

ويالصق  العسكري،  للمطار  واملجاور  الرشقية  الجهة  من 

اللذين  حي )الصناعة( كل من أحياء )العامل( و)الرصافة( 

يقعان تحت الجبل املطل عىل املدينة، وهو ما يعطي أهمية 

لحي )الصناعة( حيث يُعّد مفتاحاً للتقدم إىل عدة قطاعات 

يف املدينةكام تأيت أهميته من كونه يالصق حي )هرابش( 

ولقربه  النصريي،  الجيش  لضباط  فيه مساكن  توجد  الذي 

من طريق اإلمداد العسكري الواصل بني حي )الجورة( الذي 

العسكري(،  )املطار  وبني  النصريي  النظام  عليه  يسيطر 

صكر(  )حويجة  منطقة  عىل  مرشف  الحي  أن  إىل  إضافة 

التي يسيطر عليها جنود الخالفة.

الصناعة من قبل  للسيطرة عىل حي  العسكري  العمل  وبدأ 

قبل سيطرة  الخري  والية  موجودة يف  كانت  التي  الفصائل 

الدولة اإلسالمية عليها، حيث انتقلت املواجهات بني النظام 

الفصائل  الحي بعد سيطرة  النصريي والفصائل إىل داخل 

عىل )دوار غسان عبود( وحيي )الكنامات( و)الخسارات(، 

يف صيف العام نفسه تّكنت بعض الفصائل من السيطرة 

عىل )املعهد الصناعي( و)الثانوية الصناعية( الواقعني عىل 

كامل  على  اإلسالمية  الدولة  جنود  سيطر 
بعد  الخير،  مدينة  في  )الصناعة(  حي 
 3 بـ  المجاهدون  استهله  واسع  هجوم 
عمليات استشهادية متتالية ضربت المراكز 

الرئيسية للجيش النصيري داخل الحي. 

استشهاديني  ثالثة  تقدم  املايض  األربعاء  يوم  صباح  ففي 

يقودون آليات مفخخة، األوىل تحمل 4 أطنان من املتفجرات، 

من  أطنان   6 تحمل  والثالثة  أطنان،   3 تحمل  والثانية 

املتفجرات، لتدك 3 نقاط يتجمع فيها جنود الجيش النصريي 

داخل حي )الصناعة(.

الشامي(  عبادة  )أيب  االستشهادي  بتقدم  الهجوم  بدأ  حيث 

بجرافته املفخخة مستهدفا بها )حاجز العقيد( التابع للجيش 

األخ  الثاين  االستشهادي  تقدم  أعقبه  الحي،  يف  النصريي 

بها  استهدف  أخرى مفخخة  بجرافة  الدرعاوي(  )أيب جهاد 

)حاجز املسلخ(، لينطلق االستشهادي الثالث األخ )أبو سياف 

البانيايس( بشاحنة مفخخة، وقام بتفجريها عىل تجمع كبري 

للجيش النصريي.

االقتحاميني  رسايا  استغلت  املباركة  العمليات  هذه  بعد 

وامليليشيات  النصريية  أصابت  التي  والفوض  الرعب  حالة 

ثالثة  من  الحي  يف  العدو  مواقع  واقتحمت  لهم،  املساندة 

الجانبني  بني  عنيفة  اشتباكات  ذلك  إثر  فاندلعت  محاور، 

مبختلف األسلحة استمرت عدة ساعات، تكن جنود الدولة 

عىل  السيطرة  من   - الله  بفضل   – نهايتها  يف  اإلسالمية 

الحي بشكل كامل.

ويف بيان له أشار املكتب اإلعالمي للوالية أن الجيش النصريي 

دبابة من  أكرث من 38 مرتدا من عنارصه، فضال عن  خرس 

نوع )T72( إثر استهدافها بصاروخ حراري موجه، وقد مّن 

الله عىل عباده املجاهدين باغتنام عربة )BMP( ورشاشات 

ثقيلة وكميات كبرية من الذخائر.

 أكثر من 30 غارة جّوية روسية 
في يوم الغزوة على )حي الصناعة(

ويف محاولته استعادة الحي نفذ الطريان النصريي مبعاونة 

حليفه الرويس أكرث من 30 غارة جوية عىل حي )الصناعة( 

وبقية األحياء الواقعة تحت سيطرة الدولة اإلسالمية، كام نّفذ 

الجيش النصريي أكرث من محاولة للتقدم إىل داخل الحي من 

عدة محاور انتهت كلها بالفشل والحمد لله، بل تكن جنود 

هجامت  تطوير  من  للهجامت  صدهم  إثر  اإلسالمية  الدولة 

املناطق  يف  جديدة  مساحات  تحرير  عن  أسفرت  جديدة، 

املحيطة بحي )الصناعة(.

املنرصم،  األسبوع  قد سيطروا  اإلسالمية  الدولة  وكان جنود 

بعد عملية تسلل، عىل 3 نقاط للنصريية يف منطقة )الجفرة( 

يف محيط مطار مدينة الخري.

الحي  داخل  الشوارع  بعض  إىل  باإلضافة  الحي،  أطراف 

الجيش  منه تحت سيطرة  األكرب  إىل شّقني،  الحي  لينقسم 

جميان(  )حاجز  منطقة  يف  بقوة  تركز  الذي  النصريي، 

ليعرقل تقدم مقاتيل الفصائل نحو حي )الصناعة(، فتوقفت 

دخلت  أن  إىل  الجبهة  تلك  لتهدأ  الحي،  يف  العمليات  بذلك 

الدولة اإلسالمية املدينة.

الخري  مدينة  من  أجزاء  عىل  اإلسالمية  الدولة  سيطرة  بعد 

أهميته  ازدادت  الذي  جميّان(  )حاجز  عىل  هجامتها  ركزت 

تكن  حتى  صكر(،  )حويجة  عىل  النظام  سيطرة  بعد 

و)حويجة  الحاجز  تحرير  من  اإلسالمية  الدولة  مجاهدو 

صكر( يف شهر رجب من العام 1436 للهجرة.

الخالفة  جيش  تّكن  األول  18/ربيع  األربعاء  يوم  ويف 

بحمد الله من السيطرة عىل كامل حي الصناعة، وذلك بعد 

عّدة  من  اقتحام  تبعها  االستشهاديّة  العمليّات  من  سلسلة 

محاور إىل داخل الحي.

يف  النصريي   الجيش  مع  القتال  جبهة  تكون  وبذلك 

)الطحطوح(  أحياء  باتجاه  تقّدمت  قد  الخري  مدينة  داخل 

و)هرابش( لتقتب بذلك من االلتقاء بخطوط الرباط حول 

من  بذلك  وتزيد  صكر(،  )حويجة  يف  الخري  مدينة  مطار 

تضييق الخناق عىل املرتّدين.
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خاللها  شن  واسعة،  عسكرية  عمليات  شهد  أسبوع  بعد 

والحشد  الجيش  ثكنات  اإلسالمية هجوما عىل  الدولة  جنود 

محاوالت   3 صد  من   - الله  بفضل   - وتكنوا  الرافضيني، 

شن  )زوبع(،  يف  املجاهدين  مناطق  نحو  للتقدم  للرافضة 

ذاتها؛  املنطقة  عىل  جديدين  هجومني  الرافيض  الجيش 

آليات  بعدة  معززين  )املعامري(،  منطقة  نحو  كانت  األوىل 

والعديد من العنارص املشاة، وأكد املكتب اإلعالمي للوالية أن 

جنود الخالفة قاموا بتفجري سلسلة عبوات ناسفة عىل القوة 

آليات  العنارص وتدمري 4  أدت إىل مقتل عدد من  املهاجمة، 

مدرعة، األمر الذي أجرب الروافض عىل التاجع واالنسحاب.

ويف املحاولة الثانية تصدى املجاهدون بكافة أنواع األسلحة 

للقوة املهاجمة، ما أسفر عن مقتل 20 مرتدا وتدمري 4 آليات 

.)BMP( بينها مدرعة

 )BMP( ويف سياق ذلك تكن جنود الخالفة من تدمري عربة

استهدافها  بعد  همرات(  و3  جرافات  و3  )سيارة  آليات  و7 

وبالعبوات  القناصة  وباألسلحة  موجهة  حرارية  بصواريخ 

أيضا  التي شهدت  )زوبع(،  من  متفرقة  مناطق  الناسفة يف 

األسبوع، كام جرى  أيام  الهاون طيلة  بقذائف  قصفا مكثفا 

عن  أسفر  ما  الرافيض  الجيش  من  عنرصين  قنص  أيضا 

مقتلهام يف الحال.

استهدف  األول(،  ربيع   /12( الخميس  يوم  ويف  ذلك،  إىل 

جنود الخالفة عدة أبراج مراقبة تابعة للجيش الرافيض يف 

ســاحتها أحيــاء العامــل والشــعلة والحريــة 
والبيــاع واإلعالم والشــعب 

عبــّوات فــوارس بغــداد تعصف 
بتجمعــات الرافضــة وأحيائهــم

سقط أكرث من 70 عنرصا من الجيش والحشد الرافضيني 

إثر  قتيل وجريح،  الرافضية بني  الحق(  أهل  و)عصائب 

استهدفت  اإلسالمية،  الدولة  جنود  شنها  هجامت  عدة 

تجمعاتهم يف مناطق متفرقة من والية بغداد.

ربيع   /9( االثنني  يوم  الخالفة  جنود  عمليات  بدأت 

األول(، حيث شنوا هجوما بعبوة ناسفة استهدف سيارة 

منطقة  يف  الرافيض  الحشد  مرتدي  من  مجموعة  تُقّل 

من  عددا  أوقع  ما  )بغداد(  غرب  جنوب  العامل(  )حي 

القتىل والجرحى يف صفوفهم.

ويف منطقتي )الشعلة( و)الحرية( غريب بغداد، أشارت 

هاجموا،  اإلسالمية  الدولة  جنود  أّن  ميدانية،  مصادر 

الحشد  مليليشيا  تجمعا  األول(،  ربيع   /10( الثالثاء 

مليليشيا  تجمعا  أّن  كام  ناسفة.  عبوات  بعدة  الرافيض 

)عصائب أهل الحق( الرافضية تعرّض هو الخر لهجوم 

بعبوات ناسفة، نّفذه جنود الخالفة يف منطقة )البياع( 

غريب )بغداد( أيضا، أسفرت مجمل عمليات يوم الثالثاء، 

ذاتها، عن مقتل وجرح نحو 20 مرتدا  املصادر  بحسب 

منهم، ولله الحمد.

عادت مفرزة أمنية يف اليوم التايل، األربعاء )11/ ربيع 

يف  الرافيض  الحشد  من  مجموعة  لتستهدف  األول(، 

منطقة )البياع( بعبوة ناسفة ما أوقع 11 عنرصا منهم 

بني قتيل وجريح.

تابع جنود الخالفة عملياتهم ضد الروافض، فاستهدفوا 

بالعبوات أيضا مجموعة من ميليشيات الحشد الرافيض 

يف منطقة )حي اإلعالم(، ما أسفر عن مقتل وإصابة 10 

مرتدين.

ويف سياق ذلك، تكنت املفارز األمنية العاملة يف والية 

عبوات   3 زرع  من  األول(،  ربيع   /14( السبت  بغداد، 

ناسفة يف 3 مناطق يف مدينة بغداد، حيث جرى، بحسب 

وتفجريها  األوىل  العبوة  زرع  للوالية،  اإلعالمي  املكتب 

بينام  )الطالبية(،  منطقة  يف  الروافض  من  حشد  عىل 

استهدفت العبوة الثانية حافلة نقل للحشد الرافيض يف 

الثالثة فقام جنود الخالفة  العبوة  منطقة )الشعب(، أما 

منطقة  يف  الرافيض  للجيش  دورية  يف  بتفجريها 

)الشعلة(.

كانت  الثالثة  العبوات  حصيلة  أّن  اإلعالمي  املكتب  وأكّد 

والحشد  الجيش  من  مرتدا   30 من  أكرث  وإصابة  مقتل 

الرافضيني.

ما  دامئا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أّن  بالذكر  الجدير 

األمنية  اإلجراءات  اختق  من   – الله  بفضل   – ينجحون 

للحكومة الرافضية، وينّفذون عمليات نوعية استشهادية 

بعبوات  وعمليات  ناسفة  وأحزمة  مفخخة  بسيارات 

الرافيض  الجيش  من  العرشات  أرواح  تحصد  ناسفة، 

وامليليشيات املساندة له يف مناطق عدة من والية بغداد.

 ردًا علــى خســائرهم المفجعة في ديالى
 الرافضــة يفتحــون بوابــات ســد العظم

ويغرقــون عشــرات القــرى الســّنية بالميــاه!

منطقتي )اللطيفية( و)الرضوانية(.

الخفيفة  باألسلحة  الهجوم جرى  أن  ميدانية  وبينت مصادر 

واملتوسطة فضال عن قذائف الهاون، دون أن تتطرق املصادر 

إىل نتائج ذلك.

من  الوالية  يف  العاملة  األمنية  املفارز  تكنت  جهتها  من 

الذين يعملون مع الجيش  الجواسيس  قتل وإصابة عدد من 

تجمعات  وأماكن  وتحركات  أخبار  له  وينقلون  الرافيض 

املجاهدين، ففي منطقة )الحركاوي( يف )اليوسفية( تكنت 

مفرزة أمنية من قتل جاسوسني وإصابة ثالث، ويف منطقة 

للرافضة  ثانية جاسوسا  أمنية  مفرزة  اعتقلت  )عرب جبور( 

وقامت بتصفيته.

دوريتني  اإلسالمية  الدولة  جنود  استهدف  آخر  سياق  ويف 

تابعتني للجيش والحشد الرافضيني يف منطقة )عرب جبور(، 

التي شهدت أيضا استهداف أحد قادة الصحوات املرتد املدعو 

)رعد العيثاوي(.

الدوريتني  عىل  الهجوم  أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

جرى  و)السدة(،  )السياسية(  منطقتي  يف  الرافضيتني 

دون  وخفيفة،  متوسطة  وأسلحة  ناسفة  عبوات  باستخدام 

اإلشارة إىل حجم الخسائر يف صفوف املرتدين.

ويف املنطقة ذاتها )عرب جبور( جرى استهداف آلية للجيش 

الرافيض بعبوة ناسفة، ما أدى إىل تدمريها ومقتل من فيها.

تدميــر أكثــر مــن 16 آليــة للروافض
خــالل هجمــات مســتمرة فــي واليــة الجنوب

بحق  جديدة  الرافضية جرمية  والحشد  الجيش  قوات  ارتكبت 

من  واسعة  مساحات  بإغراقها  دياىل،  والية  يف  السنة  أهل 

القرى السنية باملياه إثر فتح بوابات سد )العظيم(، كرّدة فعل 

عىل الخسائر الكبرية التي منوا بها عىل يد جنود الخالفة.

فقد تعرّض الروافض لخسائر باهضة بلغت أكرث من 12 آلية، 

باإلضافة إىل مقتل وإصابة الكثري من عنارصهم يف هجامت 

متفرقة لجنود الخالفة يف مختلف مناطق والية دياىل، والتي 

األول(،  يف هجوم فاشل برتل  األحد )15/ ربيع  كان آخرها 

منطقة  جنوب  )البوصليبي(  عىل  آلية   100 قرابة  من  مكون 

)العظيم(، حيث تصدى جنود الخالفة للهجوم وقاموا بتفجري 

عدة عبوات ناسفة عىل الرتل، ما أدى إىل مقتل وإصابة العديد 

بقية  أجرب  ما  وجرافة،  آليتني  تدمري  عن  فضال  املرتدين،  من 

الرتل عىل التاجع، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أعامق.

سبق ذلك ويف املنطقة ذاتها، هجومان بالعبوات الناسفة، األول 

استهدف ثكنة ملرتدي الجيش الرافيض، بينام كان الثاين عىل 

رتل للحشد الرافيض، وأسفر الهجومان عن مقتل وإصابة عدد 

التايل استهدف املجاهدون  اليوم  الرافضة املرشكني، ويف  من 

الرافيض بعبوة ناسفة، ما أدى  آلية للحشد  املنطقة ذاتها  يف 

إىل إصابة عدد من عنارصه.

استهدف  أيضا،  )العظيم(  ملنطقة  التابعة  )البوبكر(  ويف 

تدمري  عن  أسفر  ما  ناسفة،  بعبوة  للروافض  آلية  املجاهدون 

ومقتل وإصابة من فيها.

والحشد  الجيش  من  عدد  وأصيب  قُتل  ذلك،  إىل  باإلضافة 

إثر تفجري جنود  الرافضيني، األربعاء )11/ ربيع األول(، 

الدولة اإلسالمية لسيارتني مفخختني ومركونتني استهدفتا 

حاجزا وتجمعا لهم يف قضاء )الخالص( شامل والية دياىل.

وقال املكتب اإلعالمي لوالية دياىل أّن جنود الخالفة فجروا 

الرافيض  للجيش  حاجز  عىل  األوىل  املركونة  املفخخة 

وميليشيا الحشد عند مدخل قضاء )الخالص(، بينام جرى 

للحشد  تجمع  من  بالقرب  الثانية  املركونة  املفخخة  تفجري 

الرافيض وسط القضاء.

أّن  الرافضية  للحكومة  تابعة  إعالمية  مواقع  وأشارت 

الحصيلة األولية للتفجريين بلغت 15 قتيال وجريحا.

هذا وقد تكن جنود الدولة اإلسالمية من تدمري وإعطاب 3 

آليات وجرافتني للجيش والحشد الرافضيني، بعد استهدافها 

بـ 6 عبوات ناسفة يف منطقتي )الجيزاين( و)أبو كرمة( 

من  عدد  وأصيب  قتل  حيث  )الوقف(،  لناحية  التابعتني 

عنارص الرافضة الذين كانوا يستقلون تلك الليات.

والرشطة  الرافضية  "سوات"  مليليشيا  كان  ذلك،  إىل 

االتحادية الرافضية نصيب من عمليات املجاهدين، فقد جرى 

)بعقوبة(،  منطقة  يف  لهم  آلية  عىل  الصقة  عبوة  تفجري 

فُقتل عنرص منهم إىل جانب جاسوس يعمل لصالح الجيش 

الرافيض كان برفقته، كام تعرضت آلية للرشطة االتحادية 

بـ  )الراشدية(  منطقة  يف  الصقة  عبوة  لتفجري  الرافضية 

عن  إىل هالك عنرصين، فضال  أدى  ما  بني سعد(،  )خان 

تدمري اللية.

6 العدد الحادي عشر  | 1437/3/17هـ



أخبــــــار

اإلسالمية يف منطقة )الجراييش(.

حيث أحبط جنود الخالفة هجومني ًشنهام الجيش الرافيض 

)الجراييش(  منطقة  يف  للتقدم  له،  املساندة  وميليشياته 

كان  بينام  األحد  يوم  كان  األول  الهجوم  )الرمادي(،  شاميل 

الهجوم الثاين يوم األربعاء )12/ ربيع األول(.

دارت  عنيفة  اشتباكات  أّن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وأوضح 

إىل  أسفرت  متنوعة،  أسلحة  فيها  استخدمت  الجانبني  بني 

جانب مقتل العنارص العرشين، عن تدمري وإعطاب 3 آليات 

عسكرية.

مل تتوقف عمليات جنود الخالفة يف شامل املدينة )الرمادي( 

الهاون  بقذائف  مركز  بقصف  قاموا  فقد  الحد،  هذا  عند 

والحشد  الجيش  مقرات  استهدف  املوجهة،  والصواريخ 

الرافضيني بالقرب من مجرّس )البوهايس(.

القصف - بفضل الله – أسفر عن قتل 12 عنرصا من مرتدي 

الرافضة، بينهم ضابط، وتدمري آلية من نوع )همر(.

من  مرتدا   75 من  أكرث  لقي 

الرافيض  الجيش  عنارص 

وامليليشيات الداعمة له مرصعهم 

واشتباكات  متفرقة  عمليات  يف 

عنيفة يف والية األنبار خالل هذا 

األسبوع.

الدولة  انغامسيو  اقتحم  فقد 

اإلسالمية مقر الفوج الثاين التابع 

يف  الرافضية  االتحادية  للرشطة 

منطقة )الكيلو 110( غرب مدينة 

)الرمادي(.

من   3 بتسلل  الهجوم  بدأ 

األمامي  الباب  إىل  االنغامسيني 

للمقر فتمكنوا - بفضل الله- من 

قتل جميع الحراس باألسلحة الكاتة، يف الوقت الذي اقتحم 

فيه االنغامسيان الخران املقر من الباب الخلفي، وقتلوا العديد 

من مرتدي الرشطة الرافضية، وأحرقوا مخزنا لألسلحة وبعض 

الخالفة  قام جنود  الهروب،  املرتدين  ثكناتهم، ولدى محاولة 

بتفجري عبوة ناسفة عىل آلية لهم من نوع )همر(، ما أدى إىل 

تدمريها ومقتل من فيها.

آلية  الدولة اإلسالمية من تدمري  إىل جانب ذلك تكن جنود 

ناسفة  بعبوة  استهدافها  بعد  )همر(،  نوع  من  عسكرية 

بالقرب من منطقة )الكيلو 110(.

وضمن املنطقة ذاتها قُتل خبريان من )مكافحة املتفجرات(، 

رباعي  بدفع  سيارات  و3  )همر(،  عجلة  وأعطبت  ودمرت 

زرعها  قد  الخالفة  جنود  كان  ناسفة،  عبوات  تفجري  إثر 

عىل الطريق الواصل بني قاعدة عني األسد الجوية ومنطقة 

)الكيلو 160(.

يف  الرافيض،  الجيش  من  عنرصا   20 نحو  قُتل  وقد  هذا 

الدولة  جنود  مناطق  نحو  للتقدم  لهم  جديدتني  محاولتني 

رغم القصــف الجوي الكثيف
 المجاهــدون يتمســكون بمركــز الرمــادي

والرافضــة يســتميتون للتقــدم إليــه
كام قصف جنود الدولة اإلسالمية 

وصواريخ  الهاون  بقذائف 

)الغاز(  معميل  الصنع  محلية 

يتخذهام  اللذين  و)الزيدان(، 

وامليليشيات  الرافيض  الجيش 

املساندة له كمقّرين لهم.

وإىل رشق املدينة، وتحديدا منطقة 

الرافضة  ُمني  حيث  )املضيق(، 

بخسائر كبرية مبقتل نحو 30 من 

عدة  تدمري  عن  فضال  عنارصهم 

يرّس  أْن  بعد  لهم،  آليات عسكرية 

الله لجنود الخالفة الوصول لـ 3 

املتفجرة،  باملواد  وتفخيخها  مبان 

الجيش  من  عنارص  تركز  وبعد 

فيها  الحشد  ومليشيا  الرافيض 

ويف محيطها، جرى تفجريها عليهم.

علياء  )أبو  االستشهادي  األخ  انطلق  )الرمادي(  جنوب  ويف 

املرصي( بشاحنة مفخخة مستهدفا بها مقرا وتجمعا للجيش 

من  بالقرب  وذلك  الرافيض،  الحشد  وميليشيا  الرافيض 

إىل  أدى  ما  وسطهم  وفجرها  فانغمس  )الحمرية(،  منطقة 

مقتل العرشات منهم، وتدمري املقر بالكامل.

الدولة  جنود  استهدف  حيث  )الرمادي(  جنوب  يف  نبقى 

بعبوة  الرافضيني  والحشد  الجيش  من  عنارص  اإلسالمية 

ناسفة، ما أدى إىل مقتل 10 عنارص، كام جرى تدمري جرافة 

للجيش الرافيض، إثر استهدافها بعبوة ناسفة.

غارات  الصفوي  الصليبي  التحالف  طريان  شن  بدوره 

استهدفت عوام املسلمني يف )شارع 17( يف مدينة الرمادي، 

ما أوقع 5 قتىل.

)كونكــورس( يّدمر)همــر( رافضيــة في 
س( 

ّ
الفتحــة و)الكاتيوشــا( تنهــال علــى )عــال

و)داقوق( و)الرشــاد(

باستهداف  األول(،  ربيع   /8( السبت  الخالفة،  جنود  قام 

)الفتحة(  نوع )همر( يف منطقة  الرافيض من  للجيش  آلية 

بصاروخ موجه من نوع )كونكورس(، ما أدى إىل احتاقها 

بالكامل، ومقتل وإصابة من فيها.

أشار  والذي  كركوك،  لوالية  اإلعالمي  املكتب  اكده  ما  هذا 

مرتدي  طال  الهاون  وبقذائف  صاروخيا  قصفا  أن  إىل 

)عالس(،  حقل  من  كل  يف  الرافيض  والحشد  البيشمركة 

ويف قرية )الشمسية( بـ )داقوق(، ويف مجمع )الريموك( 

صفوف  يف  كبرية  خسائر  حصول  مرجحا  )الرشاد(  بـ 

املرتدين نتيجة دقة اإلصابة.

االنغماسيون -تقبلهم اهلل- الذين أغاروا على مقر الشرطة االتحادية قرب الكيلو 110
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8 حوارات

النبــأ أجــرت معــه حــوارا بعــد أن قبــض عليــه 
المجاهــدون وهــو بكامــل عدتــه وســالحه أثنــاء 
محاولته الهروب من ساحة المعركة، في قرية 
 )تــل قــراح( فــي الريــف الشــمالي لواليــة حلــب..

سألناه أواًل:

فنا عنك وعن عملك! ■ عرِّ

- أنا محمد عبد العزيز طبشو، من مواليد حربل 1402 هـ، 

أعمل نائب رئيس املكتب الرشعي يف الجبهة الشامية.

■ أين ألقي القبض عليك وكيف؟

- قبل أكرث من شهرين حينام كانت الدولة اإلسالمية تتقدم 

يف  قراح(،  )تل  قرية  يف  كنت  وبينام  الشاميل  الريف  يف 

سالحي  ومعي  التوبة،  مسجد  يف  نامئا  الليايل  إحدى 

عىل  استيقظت  ليال  عرشة  الحادية  الساعة  وعند  وجعبتي، 

ماذا  ألنظر  املسجد،  من  قريبة، فخرجت  نار  إطالق  أصوات 

 محمد طبشو.. الشرعي بالجبهة الشامية 
يروي قصة أسره ويفضح المرتدين

بسيطرة  فتفاجأت  هناك، 

اإلسالمية  الدولة  جنود 

انسحاب  بعد  القرية،  عىل 

الشامية  الجبهة  عنارص 

منها،  الفصائل  وباقي 

باالنسحاب  بدأت  وحني 

الدولة  جنود  اكتشف 

وقبضوا  أمري  اإلسالمية 

كلمة  أعرف  مل  ألين  عيّل 

الرس، ثم اقتادوين إىل أحد 

اليوم  أنا  وها  السجون، 

أنتظر  أيديهم  بني  أسري 

مصريي.

فــي  مــا طبيعــة عملــك   ■
"الشــرعي"  المكتــب 
فــي  "الشــرعية"  والهيئــة 

؟ حلــب

زيارة  كان  عملنا  أكرث   -

وتحريض  الرباط  نقاط 

الشباب عىل قتال الدولة اإلسالمية، وأّن من قاتلهم فله أجران، 

وأّن قتال الدولة أوجب من قتال النظام، وكنا أيضا نرّبر أمام 

عامة املسلمني والجنود أفعال الجبهة الشامية وترصيحاتها، 

كمسألة عدم تطبيق الرشيعة، والدخول يف حلف مع أمريكا 

األمريكية  الطائرات  مع  والتنسيق  والسعودية،  وتركيا وقطر 

ضد الدولة، والترصيحات الوطنية.

"ُيكّفر الدولة اإلسالمية ليقنع عناصر 
الصحوات بقتالها، ويجيز إعانة الكافر عليها، 
ويفضح ورطة الصحوات في قتالها للدولة 
اإلسالمية، مبّينًا أّن مشروعهم بات اليوم 

عبارة عن أموال ودعم ورواتب!"

■ كيــف كنتــم تبــررون االســتعانة بالصليبييــن علــى الدولــة 
اإلســامية وكيــف تبــررون تصريحاتكــم العلمانيــة؟

- يف الحقيقة نحن نرى الدولة اإلسالمية خوارج ونرى كفرها 

بالطائرات  االستعانة  أن هناك حرجا يف  أيضا، ولذا ال نرى 

األمريكية عليها، وهذا رأي قادة الجبهة الشامية ورشعييها، 

رؤيتنا  عن  نابع  فهو  اإلعالم،  يف  لترصيحاتنا  بالنسبة  أما 

املستقبلية ومنهجنا الذي نسري عليه، والذي رضيه كثري من 

الفصائل التي تشكلت بها الجبهة الشامية.

ــوى  ــي الفت ــم ترجعــون لهــا ف ــي كنت ■ مــن هــي الجهــات الت
ــرعية؟ ــائل الش والمس

- كنا نرجع ونستشري عددا من الشخصيات والهيئات، مثل 

الشامية،  للجبهة  الرشعي  املكتب  مسؤول  الطعان(  )أحمد 

أحمد  هامم  و)أبو  الرشعية،  الهيئة  قايض  بدران(  و)حاتم 

يف  بكور(  و)محمد  تركامين(  محمد  و)مصطفى  كبصو( 

الحجي(  و)أحمد  الخطيب(  الحكيم  و)عبد  صوران،  جبهة 

الشام  )هيئة  يعمل مع  والبعض من هؤالء  يف جبهة مارع، 

اإلسالمية( وهي مجموعة من املفتني السوريني أغلبهم مقيم 

هذه  من  دعمهم  ويتلقون  وتركيا، وغريها،  الخليج  دول  يف 

الدول، ويصدرون الفتاوى بني الحني والخر، بحسب ما يراه 

املمولون للفصائل، لرشعنة أفعالها وتوجهاتها.

نعاه رفاق ضالله، زاعمين أنه رفض االنسحاب مع من انسحب، طالبًا منهم أْن يعطوه ما لديهم من سالح وذخيرة 
ليستمر في قتال جنود الخالفة بعد اقتحامهم قرية )تل قراح( في الريف الشمالي لوالية حلب.

من أحد السجون األمنية في الدولة اإلسالمّية... ُيقّر بشريعة الغاب التي تسود مجتمع الفصائل الذي كان يعيشه، 
ويعترف بأن األعراف والمحسوبيات هي من تحكم عالمه ذاك، ال شريعة الرحمن.

يؤكد أّن أميركا التي تجمعهم بها غرفة عمليات، هي من تمّدهم بالسالح، وأّنهم مرتبطون بطواغيت تركيا وقطر 
وآل سلول، الذين يمّدونهم بالمال وغيره.

]صورة للخرب الذي تناقلته الجبهة الشامية عىل مواقع التواصل 

االجتامعي عن املدعو )طبشو( الذي ادعوا فيه أنه مات بينام هو 

لعمالء  زائفة  بطولة  االسالمية، قصص  الدولة  يد  الن يف  أسري 

يعرفوا طعم  أن  لهم  أين  املال،  أجل  الشيطان من  مع  يتحالفون 

املرتد كان أجنب حتى من أن  املعارك، فهذا  الرجولة والثبات يف 

القبض  إلقاء  الخالفة فتسمر مكانه حتى تم  ليوث  أمام  يفر من 

عليه.[

بعد أن اّدعت 
الصحوات 

مقتله
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الدولة اإلسالمية من السيطرة عليها ودحرهم منها يف أواخر 

شهر صفر.

صحوات  تجمعات  الخالفة  جنود  استهدف  ذلك  إىل  إضافة 

الردة يف قريتي )قرة مزرعة( و)قرة كوبري( بقذائف الهاون.

سقط العرشات من مرتدي الجيش النصريي، األربعاء )11/ 

ربيع األول(، بني قتيل ومصاب، إثر هجوم استشهادي ألحد 

جنود الدولة اإلسالمية يف محيط مطار )كويرس( العسكري.

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية حلب، أن االستشهادي )أبا يحيى 

السفراين( انطلق بشاحنة مفخخة مستهدفا تجمعا للجيش 

النصريي يف قرية )عربيد( شامل غرب املطار.

وأضاف أن االستشهادي تكن – بفضل الله – من الوصول 

بتفجريها  وقام  النصريية  تجمع  إىل  املفخخة  بشاحنته 

وسطهم.

القرية  يف  املرتدين  ملواقع  قصف  االستشهادية  العملية  تال 

ما  املدفعية،  وقذائف  املتوسطة  والرشاشات  الهاون  بقذائف 

أدى إىل تدمري مدفع رشاش. 

املستمرة  والفر  الكر  أيضا، وضمن معارك  ذاتها  القرية  ويف 

 )T72( فيها، تكن جنود الخالفة من تدمري دبابتني من طراز

للجيش النصريي، وذلك إثر استهدافهام بصاروخني موجهني.

■ اآلن أخبرنــا عــن "الجبهــة الشــامية"، ومــا هــي الفصائــل 
ــا  ــع، وم ــذا التجم ــن ه ــة م ــا هــي الغاي ــا؟ م ــة تحته المنضوي

ــى أرض الشــام؟ الثمــرة التــي تريــدون تحقيقهــا عل

- الجبهة الشامية هي تجّمع لعدة فصائل منها الجبهة اإلسالمية 

يف حلب، وكتائب نور الدين زنيك، وجيش املجاهدين، وتجمع 

حزم،  وحركة  والتنمية،  األصالة  وجبهة  أمرت،  كام  فاستقم 

املعلنة  والغاية  الداعمة،  بالدول  املرتبطة  الفصائل  من  وغريها 

للجميع كام يف مؤتراتنا التكية هي إقامة دولة مدنية تضم 

كل السوريني بهويتهم الوطنية، فال يُفرّق بني السني والعلوي 

والرسياين  والشوري  واإلسامعييل  والدرزي  والشيعي 

واألرمني وغريهم من مكونات الوطن السوري.

■ ما هي الدول التي تدعم هذا التجّمع؟ 

- أبرز الدول الداعمة لنا هي أمريكا وقطر والسعودية وتركيا؛ 

الدول الداعمة تدنا بالسالح واملال واملعلومات والتوجيهات 

غرفة  األتراك  ومع  األمريكيني  مع  ولنا  الساحة،  به  تر  ملا 

عمليات مشتكة )يف تل رفعت غرب طريق إعزاز(، لتنسيق 

والتيك  األمرييك  الطريان  قصف  مع  العسكرية  عملياتنا 

عىل الدولة اإلسالمية يف ريف حلب الشاميل.

ــأي  ــب، وب ــي حل ــة الشــرعية ف ــم الهيئ ــن محاك ــا ع ■ حّدثن
ــا؟  ــيطرون عليه ــي تس ــق الت ــم المناط ــريعة ُتحك ش

وعىل  والعادات  األعراف  حسب  عىل  تُطلق  األحكام   -

كان  إن  وخاصًة  ألصحابها،  املظامل  ترد  وال  القايض،  هوى 

الوساطات  تدخل  والفصائل، حيث  الحر  الجيش  من  الظامل 

واملعارف، فال قانون إال رشيعة الغاب، القوي غالب ولو كان 

ظاملاً، والضعيف مغلوب ولو كان مظلوماً، وجندي الفصيل 

أما  الفصيل،  الفالين ال يكلمه أحد وال يحاسبه ألنه من هذا 

الزاين والسارق وقاطع الطريق، فيُسجنون، وبعضهم يخرج 

من السجن فورا، عىل حسب مكانته ومن يقف خلفه، وكان 

يف  املوحد  العريب  القانون  لتطبيق  قديم  مرشوع  هناك 

به،  املحاكم والفصائل بدأت تحكم  املحررة، وبعض  املناطق 

وهو قانون وضعي أصدرته جامعة الدول العربية.

■ ما هي نظرتكم للمهاجرين في أرض الشام؟؟

يف  املوجودة  املقيتة  العصبية  من  نتخلص  أوالً  دعنا   -

صفوفنا، هذا من )تل رفعت( وذاك ابن )مارع( وغريها من 

التخلص من هذه  التي نخرت فينا، نريد  العصبية  املسميات 

أوال، ثم نتكلم عن نظرة الجبهة الشامية تجاه املهاجرين غري 

السوريني!

■ برأيك لماذا ُتهزم فصائل الصحوات في ريف حلب الشمالي 
رغم كل هذا الدعم الصليبي لها في حين أن الدولة اإلسامية في 

تقدم، حتى باتت على تخوم مارع وإعزاز؟ 

- الخالصة إّن توكَّلنا عىل الطائرات األمريكية جعلنا نظّن أّن 

النرص لن يتم إال مبعاونة أمريكا ودعمها املرشوط لنا، لكننا 

تورطنا بحرب ال نعلم نهايتها.

■ مــن خــال معايشــتك لواقــع الفصائــل، هــل تــرى أّن لهــذه 
الفصائــل مشــروعًا حقيقّيــا مهمــا كان نوعــه؟

إمنا هي مصالح متنازعة  لدينا أي مرشوع حقيقي،  - ليس 

وجهات خارجية مستفيدة مام يحدث، أموال ودعم ورواتب... 

والخارس األكرب هو الشعب السوري.

حوارات9

تقدمت  قد  كانت  الصحوات  فصائل  أن  أعامق  وكالة  ونقلت 

بعد منتصف ليلة األحد يف أجزاء من قرية )دوديان(، ليشن 

ويتمكنوا  األوىل  الصباح  الخالفة هجوماً يف ساعات  جنود 

من استعادة النقاط التي خرسوها يف )دوديان(.

أضافت الوكالة أن املجاهدين تابعوا تقدمهم فتمكنوا – بفضل 

الله - من بالسيطرة عىل قريتي )غزل( و)قره كوبري( قرب 

الحدود التكية.

ويف املنطقة ذاتها أحبط جنود الدولة اإلسالمية محاولة تقدم 

لصحوات الردة، الخميس 12/ ربيع األول(، بدعم جوي من 

طريان التحالف الصليبي نحو قرية )كفرة(.

حاولت  الصحوات  فصائل  أن  امليدانية  املصادر  وأوضحت 

التقدم نحو القرية من عدة محاور بالتزامن مع قصف جوي 

كثيف ملواقع املجاهدين من قبل طريان التحالف الصليبي.

وذكرت املصادر ذاتها أن اشتباكات عنيفة دارت بني الطرفني 

ساعات  حتى  واستمرت  الخميس  ليل  منتصف  بعد  بدأت 

الصباح األوىل، وانتهت بتاجع وانسحاب فصائل الصحوات 

بعد سقوط العديد من عنارصهم بني قتيل وجريح. 

الصحوات  لفصائل  الخامسة  هي  املحاولة  هذه   أن  يذكر 

جنود  تكن  أن  بعد  )كفرة(  قرية  عىل  السيطرة  الستعادة 

ســيطر جنــود الدولــة اإلســامية، االثنيــن 16/ ربيــع األول، علــى قريتــي )غــزل( و)قــره كوبــري( فــي ريــف واليــة حلــب 
الشــمالي، إثــر هجــوم عكســي علــى مواقــع فصائــل صحــوات الــردة.

الجيــش النصيــري يلقــى مقاومــة عنيفــة فــي محيــط كويــرس
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بلدة )مهني( حيث تم اسقاطها إثر ذلك.

ويف السياق ذاته تكنت مفارز الدفاع الجوي - بفضل الله- 

السبت )14/  الرافيض،  من إسقاط طائرة مروحية للجيش 

ربيع األول(، بعد استهدافها باملضادات األرضية بالقرب من 

)الحمرية( جنويب مدينة )الرمادي( يف والية األنبار.

املفارز  وأعطبتها  أسقطتها  التي  الطائرات  عدد  يرتفع  بذلك 

أسبوعني،  إىل مثاين طائرات خالل  الخالفة  لجيش  الجوية 

بعد أْن تكنت األسبوع املايض من إعطاب 3 طائرات مروحية 

)سوخوي(  حربية  طائرة  وإعطاب  الدين،  صالح  والية  يف 

)القلمون  يف  استطالع  طائرة  وإسقاط  الفلوجة،  والية  يف 

الغريب( يف والية )دمشق(.

 إســقاط مروحية وطائرتيــن حربيتين 
للرافضــة والنصيرية بنيــران جنود الخالفة 

إصابــة مســاعد المســؤول العــام لميليشــيا 
"ســرايا الســالم" الرافضية ومقتل مســؤول 

آخــر في شــمال بغداد

السالم(  )رسايا  يسمى  ملا  العام  املسؤول  مساعد  أصيب 

شّنه جنود  إثر هجوم  األول(،  ربيع   /15( األحد  الرافضية، 

شامل  )الدجيل(  منطقة  يف  منزله  عىل  اإلسالمية  الدولة 

بغداد.

منزل  هاجموا  املجاهدين  أن  للوالية  اإلعالمي  املكتب  وقال 

ميليشيا  مسؤول  مساعد  الشمري(  )حليم  املدعو  املرتد 

إىل  باإلضافة  إصابته بجروح  أسفر عن  ما  السالم(،  )رسايا 

تدمري سيارته وأرضار مادية لحقت باملنزل. كام جرى أيضا 

السالم(  تابعة لـ )رسايا  زرع عبوتني ناسفتني لقوة إسناد 

املرتد  فيها  الرافيض  املسؤول  مقتل  عن  أسفر  ما  الرافضية 

)صهيب الشمري( مع ابنه واثنني من أفراد حاميته، وتدمري 

سيارتني لهام وإصابة عدد منهم.

عنارص  الخالفة  جنود  استهدف  )الطارمية(  منطقة  ويف 

الجيش الرافيض باألسلحة القناصة، ما أدى إىل مقتل عنرص 

عنرص  باستهداف  أمنية  مفرزة  قامت  كام  آخر،  وإصابة 

رافيض، فأصيب بجروح بليغة نقل عىل إثرها إىل املستشفى.

إىل ذلك استهدفت مفارز القصف ثكنات وتجمعات للجيش 

)سدة  من  بالقرب  )السيتاك(  مجمع  منطقة  يف  الرافيض 

سامراء( بصواريخ الكاتيوشا، فتم إعطاب جرافة، ولله الحمد.

األول(،  ربيع   /15( األحد  اإلسالمية،  الدولة  جنود  قصف 

معسكر القوات التكية املرتدة يف )الزيلكان( شامل العراق 

بعرشات الصواريخ وقذائف املدفعية.

معسكر  استهدفوا  املجاهدين  أن  أعامق  وكالة  وأوضحت 

املرتد،  التيك  الجيش  قوات  فيها  تتمركز  الذي  )الزيلكان( 

 40 من  بأكرث  البيشمركة،  ومساندة  الردة  فصائل  لتدريب 

صاروخا ونحو 55 قذيفة مدفعية.

 بعــد محاوالتهــم فــك الحصــار عــن المدينة
هجــوم لجنــود الدولــة اإلســالمية على 
تجمعــات المرتديــن فــي محيــط حديثــة

مواقع  األول(،  ربيع   /11( الثالثاء  املجاهدون،  هاجم 

الجيش الرافيض وصحوات الردة يف منطقة )البوحيات( 

إىل الرشق من مدينة )حديثة(.

الخالفة  جنود  أّن  الفرات  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأكد 

عنيفة  اشتباكات  ودارت  محورين،  من  الهجوم  نفذوا 

األسلحة  أنواع  مختلف  خاللها  استخدمت  الجانبني،  بني 

واستمرت لـ 6 ساعات متواصلة.

إسقاط  من  اإلسالمية  الدولة  يف  الجوية  املفارز  تكنت 

النصريي  للنظامني  مروحية  وطائرة  حربيتني  طائرتني 

والرافيض، بعد استهدافها باملضادات األرضية.

الخالفة  جنود  أّن  امليدانية  املصادر  أكدت  دمشق  والية  ففي 

املتوسطة  باألسلحة  األول(،  ربيع   /10( الثالثاء  تصّدوا، 

فوق  تحليقها  أثناء  النصريي  الجو  سالح  طائرات  إلحدى 

رشقي  إسقاطها  إىل  أدى  ما  الغريب(،  )القلمون  منطقة 

الطريق الرسيع )حمص - دمشق(.

ذاته  اليوم  النصريي يف  الجيش  أّن  أوضحت  ذاتها  املصادر 

خرس طائرة حربية ثانية، بعد أْن تكنت املفارز الجوية من 

رصدها واستهدافها وهي تقصف مواقع املجاهدين يف محيط 

الوكالة نقلت عن شهود عيان اندالع الحرائق داخل املعسكر 

بعد استهدافه من قبل جنود الخالفة.

وكانت مفارز اإلسناد يف والية نينوى قد شنت هجوماً عنيفاً 

املايض،  املوقع نفسه خالل األسبوع  بصواريخ )غراد( عىل 

الذي  املعسكر  عىل  صاروخ   200 من  أكرث  إطالق  تخلّله 

يرشف عليه الجيش التيك، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من 

املرتّدين من الجنود األتراك.

للمــّرة الثانيــة... مدفعيــة جيــش الخالفــة تســتهدف مرتــّدي الجيــش 
التركــي فــي معســكر )الزيلــكان( شــرقي الموصــل

بني  ساعات  لعدة  دارت  اشتباكات  أن  الوكالة  وأضافت 

القوات  خاللها  فشلت  األسلحة،  أنواع  بكافة  الطرفني 

املهاجمة يف إحراز أي تقدم.

الثالثاء  استهدفوا،  قد  اإلسالمية  الدولة  جنود  وكان  هذا 

)10/ ربيع األول(، تجمعات النصريية يف املنطقة بآلية 

مفخخة يقودها استشهادي.

وأوضح املكتب اإلعالمي للوالية أن الهجوم االستشهادي 

نفذه األخ )أبو تراب األنصاري( بناقلة جند مفخخة، حيث 

استطاع - بفضل الله – االنغامس وتفجريها وسط حشود 

الجيش النصريي.

أيضا،  اإلعالمي  املكتب  املباركة، بحسب  العملية  وأسفرت 

بني  النصريية  القوات  مرتدي  من  العرشات  سقوط  عن 

قتيل ومصاب، ولله الحمد.

النصريي  النظام  قوات  من  عنرصا   50 من  أكرث  لقي 

هجوم  خالل  األول(،  ربيع   /12( الخميس  مرصعهم، 

منطقة  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  مواقع  عىل  لهم 

بني  املعارك  تجددت  فقد  )تدمر(،  مدينة  غريب  )الدّوة( 

النصريي  الجيش  وبني  من جهة  اإلسالمية  الدولة  جنود 

يحاولون  الذين  ثانية،  جهة  من  له  املساندة  وامليليشيات 

منهم  يائسة  محاولة  يف  املنطقة  يف  التقدم  شهور  منذ 

الستجاع املدينة.

الجيش  أن  مصادرها،  عن  نقال  اعامق،  وكالة  وأفادت 

عىل  هجوما  شنوا  له  املوالية  وامليليشيات  النصريي 

منطقة )الدّوة( معزَّزين بحشود عسكرية ضخمة مزودة 

املدفعية  من  كثيف  غطاء  وتحت  واملدرعات،  بالدبابات 

من  غطاء جوي  إىل  إضافة  الصواريخ  وراجامت  الثقيلة 

الطائرات الروسية.

رغم الغطاء الجوي الروســي

جنــود الخالفــة يحبطــون هجومــا علــى الدّوة 
وهــالك أكثــر مــن 50 نصيريا

10أخبــــــار العدد الحادي عشر  | 1437/3/17هـ



صــد هجــوم لحركــة طالبــان الوطنية

وهجــوم بالقنابــل اليدويــة علــى معبــد 
رافضــي في )الهــور( الباكســتانية

طالبان  حركة  مرتدي  من  آخرون   4 وأرس  عنرصا   11 قتل 

الوطنية، إثر هجوم لهم عىل مجاهدي جنود الدولة اإلسالمية 

يف منطقة )ننجرهار(.

الخالفة  جنود  أن  خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

يف  الوطنية  طالبان  حركة  عنارص  نفذه  لهجوم  تصدوا 

منطقة )نختناو( بـ )ننجرهار(.

تلك  تلقيهم  بعد  فشل  املرتدين  هجوم  أن  املكتب  وأضاف 

الله عىل عباده املجاهدين باغتنام كميات  الخسائر، كام من 

من األسلحة والذخائر.

ربيع   /8( السبت  هجوماً،  اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن  كام 

)الهور(  مدينة  يف  املرشكني  للرافضة  معبد  عىل  األول(، 

التابعة لوالية خراسان.

الخالفة  جنود  شّنه  الذي  الهجوم  أن  امليدانية  املصادر  وأكد 

مبدينة  تاون(  )جوهر  منطقة  يف  الروافض  واستهدف 

)الهور( الباكستانية، جرى تنفيذه بالقنابل اليدوية.

عنرصين  إصابة  عن  ذاتها،  للمصادر  وفقاً  الهجوم،  وأسفر 

من الرشطة الباكستانية، ولله الحمد.

يذكر أن األيام القليلة املاضية شهدت عمليّات لجنود الخالفة 

استهدفت قنوات ووسائل اإلعالم املحاربة لإلسالم واملسلمني 

يف الوالية، فقد جرى خالل األسابيع املاضية استهداف قنايت 

)دن( و)إكسربيس( الباكستانيتني بالقنابل اليدوية ما أسفر 

عن إصابة عدد من اإلعالميني والحراس فضالً عن دمار لحق 

باملبنيني اللذين تبثان منهام القناتان برامجهام. 

 

أخبــــــار

 أول عمليــة استشــهادية 
لجنــود الدولــة اإلســالمية تســتهدف معابــد 

القاديانيــة فــي بنغالديــش

انغمس االستشهادي )أبو الفداء البنغايل( يف معبد للطائفة 

البالد،  غرب  شامل  شاهي(  )راجي  منطقة  يف  القاديانية 

وفجر حزامه الناسف وسط جموعهم املرتدة.

لجنود  نوعه  من  األول  يعترب  الذي  االستشهادي  الهجوم 

األول(  السبت )14/ ربيع  تنفيذه  تم  بنغالدش  الخالفة يف 

ومصاب،  قتيل  بني  املرشكني  من  العرشات  وقوع  عن  أسفر 

فضال عن أرضار لحقت باملعبد الرشيك.

والقاديانية واحدة من أكرث الفرق كفرا ورشكا بالله وإشاعة 

يف  الفرقة  هذه  نشأت  وقد  املسلمني،  صفوف  يف  للبدع 

الهندية خالل فتة االحتالل الصليبي اإلنكليزي  القارة  شبه 

وتحت رعايته، حيث تبنت هذه الفرقة ومؤسسها )غالم أحمد 

كان  الذي  اإلنكليز،  ضد  الجهاد  تعطيل  قضية  القادياين( 

يخوضه أهل السنة يف الهند والسند، ثم تطور األمر بالضال 

محمد  نبينا  أّن  وينفي  النبوة،  يّدعي  أْن  )القادياين(  املضل 

ملسو هيلع هللا ىلص هو خاتم النبيني، ويسمي نفسه )املهدي عليه السالم(، 

ويبتدع ألتباعه دينا جديدا يختلف عن دين اإلسالم.

وعىل  الصليبية،  الدول  من  كبريا  دعام  الطائفة  هذه  وتلقى 

من  وكذلك  إنشائها،  عىل  أرشفت  التي  بريطانيا  رأسها 

باملاليني  أتباع  لها  بات  حيث  الهندية،  القارة  شبه  طواغيت 

يف شبه القارة الهندية وإفريقيا ويف إنكلتا وبعض الدول 

الغربية.

أول  املتوفرة،  املعلومات  بحسب  العملية،  هذه  وتعترب  هذا 

استهداف لهذه الطائفة الرشكية، خالل ربع القرن املايض.

 فــي عمليــة نوعيــة نفــذت بعبوة ناســفة
مقتــل 12 مــن الحوثــة فــي واليــة صنعاء

يف عملية نوعية جديدة يف والية صنعاء، قام جنود الدولة 

الحوثة  باستهداف  األول(،  ربيع   /7( السبت  اإلسالمية، 

املرشكني ما أسفر عن مقتل عدد منهم.

الخالفة  جنود  أّن  صنعاء،  لوالية  اإلعالمي  املكتب  أفاد  وقد 

تكنوا -بفضل الله- من زرع وتفجري عبوة ناسفة يف سيارة 

دفع رباعي تابعة للحوثيني يف شارع )22 مايو( يف مدينة 

صنعاء، وأضاف أّن حصيلة العملية هذه بلغت 12 مرتدا.

 عمليــات نوعيــة لجنــد الدولــة اإلســالمية 
 ضــد صحوات )درنة(..

وإعطــاب آليــة لـــ )لحفتــر( فــي )الليثي(!

ربيع   /14( السبت  اإلسالمية،  الدولة  لجنود  جديدة  عملية 

مبدينة  )الحيلة(  محور  يف  الردة  صحوات  ضد  األول(، 

)درنة( أسفرت عن مقتل عدد من املرتدين وإعطاب 3 آليات 

عسكرية لهم.

بدأت العملية، وفقا ملا صدر عن املكتب اإلعالمي لوالية برقة، 

مبشاغلة نقاط تركز الصحوات األمامية يف املنطقة وقصفها 

والصواريخ،  الثقيلة  والرشاشات  واملدفعية  الهاون  بقذائف 

بالتسلل  املجاهدين  فيه مجموعة من  قامت  الذي  الوقت  يف 

العبوات  من  عدد  وزرع  الخلفية،  الصحوات  خطوط  إىل 

الناسفة، ثم االنسحاب بسالم، وتفجريها عن بعد.

مدينة  يف  األمنية  املفارز  إحدى  قامت  ذاته،  السياق  ويف 

شارع  يف  الردة  لصحوات  تجمع  إىل  بالتسلل  )درنة(، 

ناسفة وتفجريها  امليناء وزرع عبوة  القريب من  )الذيباين( 

عبوة  زرع  جرى  كذلك  ذلك،  نتائج  معرفة  دون  املكان،  يف 

أدى  ما  الصحوات،  من  يستقلها عنرصان  ناسفة يف سيارة 

إىل تدمري السيارة ومقتل العنرصين.

وبالطريقة ذاتها، قامت مفرزة أمنية ثانية بالتسلل وتفجري 

إىل أرضار  أدى  ما  البلدي(،  )الحرس  مقر  ناسفة يف  عبوة 

مادية لحقت باملبنى.

آلية  باستهداف  الخالفة  جنود  قام  )الليثي(  منطقة  ويف 

عسكرية لجند الطاغوت )حفت( بقذيفة صاروخية، ما أدى 

املجاهدون تجمعا  فيها، كام رصد  إعطابها وإصابة من  إىل 

ما  األسلحة،  أنواع  مبختلف  عليهم  وهجموا  الطاغوت  لجند 

أسفر عن إعطاب آلية عسكرية وإصابة عدد منهم.

جنود  استهدف  ذاتها،  املنطقة  يف  )الساحل(  محور  ويف 

املتوسطة نقطة تركز لصحوات  باألسلحة  الدولة اإلسالمية 

رشاش  سالح  وإعطاب  النقطة  احتاق  إىل  أدى  ما  الردة، 

)دوشكا( كان بداخلها. 

باألسلحة  لالستهداف  الصحوات  من  عنارص   3 تعرض  كام 

القناصة، ما أسفر عن مقتلهم يف الحال، ولله الحمد.

 بعــد اعتقالهــم النســاء
 اســتهداف مدير أمن شــمال ســيناء 

 وعبــوات ناســفة ضــد مرتدي 
حكومة السيســي

يف عملية جديدة ضمن سلسلة عمليات جنود الدولة اإلسالمية 

ضد القوات املرصية املرتدة، ورداً عىل اعتقالها لنساء قبائل 

األول(،  ربيع  األحد )8/  املجاهدون،  استهدف  األبية،  سيناء 

موكب نائب مدير أمن شامل سيناء يف مدينة )العريش(.

العملية،  حول  بيانا  أصدر  سيناء  لوالية  اإلعالمي  املكتب 

ناسفة  عبوة  تفجري  من  تكنوا  الخالفة  جنود  أّن  فيه  ذكر 

أمن  مدير  نائب  الرزاز(  )مصطفى  املرتد  اللواء  موكب  عىل 

الساحيل يف مدينة  الطريق  أثناء مروره عىل  شامل سيناء، 

)العريش(.

وبحسب املصار األمنية التابعة للحكومة املرصية املرتدة، فإن 

اللواء املرتد نجا من الهجوم، إال أّن عددا من العنارص الذين 

كانوا برفقته سقطوا بني قتيل وجريح.

اإلسالمية  الدولة  جنود  هجامت  تتواصل  آخر،  سياق  ويف 

بالعبوات الناسفة عىل آليات وعنارص الحكومة املرصية من 

الرشطة والجيش املرتدين.

عىل  ناسفتني  بعبوتني  هجومني  الخالفة  جنود  شن  فقد 

الردة املرصي إحداهام مصّفحة؛ األوىل كانت  آليتني لجيش 

بالقرب من )كرم القواديس( جنويب )الخروبة(، بينام كانت 

الثانية بالقرب من )جامع النرص( وسط مدينة )العريش(.

الهجومان أسفرا، بحسب املصادر امليدانية، عن تدمري الليتني 

العسكريتني، فضال عن مقتل وإصابة من كان فيهام.

املرتدة  الرشطة  يف  ضابط  قُتل  )العريش(  مدينة  وغرب 

املدرعة بعبوة ناسفة.  آليتهم  إثر استهداف  وأصيب آخرون، 

من  وأصيب  وقتل  املرتدة  املرصية  للرشطة  آلية  ُدّمرت  كام 

عىل  ناسفة  بعبوة  عليها،  الخالفة  لجنود  هجوم  يف  فيها، 

الطريق الدويل بالقرب من بوابة )العريش(.
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)مكيشيفة(  ناحية  يف  وتحديداً  )تكريت(  جنوب  ويف 

تكن جنود الخالفة من إحراق )همر( للجيش الرافيض إثر 

استهدافها باألسلحة الرشاشة.

وثكنات  مواقع  الخالفة  جنود  قصف  ذلك،  جانب  إىل 

للروافض يف عدة مناطق من ناحية )مكيشيفة(، ويف حي 

)البوحمد(  قرية  ويف  )تكريت(،  مدينة  داخل  )الزهور( 

بالقرب من قاعدة سبايكر الجوية، ويف منطقة )العوينات(، 

الصنع وصواريخ  والصواريخ محلية  الهاون  بقذائف  وذلك 

الكاتيوشا، والقذائف الصاروخية، واألسلحة الثقيلة.

ثكنة  وتدمري  آلية  باحتاق  هذه  القصف  عمليات  تسببت 

عسكرية للجيش الرافيض ومقتل وإصابة عدد من عنارصها.

أما يف مدينة )بيجي( فقد عادت االشتباكات بني جنود الدولة 

غرب  ففي  املدينة،  محيط  يف  الرافيض  والجيش  اإلسالمية 

املدينة تكن املجاهدون من تدمري دبابة من نوع )T72( بعد 

استهدافها بصاروخ موجه.

ثكنات  اإلسالمية دك  الدولة  القصف يف  كام تواصل مفارز 

مدينة  غرب  متفرقة  مناطق  يف  الرافيض  الجيش  ومواقع 

)بيجي( وجنوبها بقذائف الهاون وبصواريخ الكاتيوشا، ما 

أدى إىل حرق آلية رباعية الدفع مزودة مبدفع رشاش.
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لجنود  هجوم  إثر  كبرية  بخسائر  النصريي  الجيش  مني 

تالل  يف  مواقعهم  عىل  األول،  ربيع   /7 السبت  الخالفة، 

)الحزم املتوسط( يف والية دمشق.

لوالية دمشق، شّنوا  اإلعالمي  املكتب  الخالفة، بحسب  جنود 

هجومهم عىل التالل الواقعة بني بلديت )مهني( و)صدد( من 

قرية  والثاين محور  )الحدث(،  قرية  األول محور  محورين، 

كثيف  مع قصف  بالتزامن  عنيفة  اشتباكات  لتدور  )مهني(، 

من املدفعية الثقيلة النصريية والطائرات املروحية.

االشتباكات التي استمرت لعدة ساعات خرس خاللها الجيش 

وعربة  دبابات   3 عن  فضال  عنارصه  من  العديد  النصريي 

شيلكا، ليعود جنود الخالفة بعد ذلك إىل مواقعهم السابقة 

ساملني، بفضل الله.

عمليتني  ويف  املجاهدين،  من  عدد  تسلّل  الحق  وقت  ويف 

الواقعة  التالل  يف  النصريية  نقاط  إحدى  إىل  منفصلتني، 

من  األوىل  املرة  يف  فتمكنوا  و)مهني(،  )صدد(  بلديت  بني 

السيطرة عىل دبابة والعودة بها رغم التواجد القريب ملرتدي 

الجيش النصريي، ويف املرة الثانية تكنوا من اغتنام دبابتني 

وقتل 7 مرتدين.

الجيش النصريي بدوره مل يكتِف بحالة الدفاع، فشن هجوما 

واسعا من عدة محاور، الخميس 12/ ربيع األول، عىل مواقع 

و)صدد(  )مهني(  بني  التالل  يف  اإلسالمية  الدولة  جنود 

وقرية )حوارين(. 

 /7( السبت  اإلسالمية،  للدولة  التابعة  األمنية  املفارز  نفذت 

ربيع األول(، عمليات نوعية داخل مدينة )سامراء( استهدفت 

مواقع الرشطة االتحادية الرافضية يف املدينة.

وقال املكتب اإلعالمي للوالية أّن مفرزة أمنية قامت باستهداف 

داخل  )السكك(  حي  يف  الرافضية  للرشطة  عسكرية  ثكنة 

ما  الحرارية،  اليدوية  القنابل  باستخدام  )سامراء(  مدينة 

أسفر عن احتاق الثكنة وإصابة اثنني من املرتدين.

بالتزامن مع هذا ويف عملية مامثلة قامت مفرزة أمنية ثانية 

أيضا  الرافضية  التابع للرشطة  )التبية(  بالهجوم عىل مقر 

يف حي )املعلمني( باألسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، دون 

أن يتسنى معرفة نتائج ذلك. 

ويف اليوم التايل، األحد )8/ ربيع األول(، استهدفت مفارز 

اإلسناد املرقد الرشيك )مرقد العسكريني( الذي يعبده مرشكو 

إصابة   - الله  بفضل   - فكانت  )غراد(  بصاروخ  الرافضة 

دقيقة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من املرشكني،     باإلضافة 

إىل دمار لحق باملرقد.

ومن داخل املدينة إىل محيطها، فقد تكن جنود الخالفة من 

واملتوسطة  الخفيفة  باألسلحة  الرافيض  للجيش  هجوم  صد 

الجانبني،  بني  عنيفة  اشتباكات  بعد  )سامراء(  مدينة  غرب 

جبهــة ال تعرف الهدوء

نيــران المجاهديــن تلتهــم الرافضــة فــي أطــراف )ســامراء( و)تكريــت( و)بيجي(

بعد  واملدرعات،  الدبابات  من  كبري  بعدد  املرتدين  تقدم  بدأ 

املجاهدون  فتصدى  شديدة،  ومدفعي  جوي  قصف  حملة 

لهم ودارت معارك عنيفة لعدة ساعات متواصلة، استُخدمت 

خاللها كافة أنواع األسلحة.

املكتب اإلعالمي للوالية أورد أّن القوات املهاجمة انسحبت بعد 

أْن تكبدت خسائر تثلت مبقتل العديد من العنارص، وتدمري 

دبابة ومدرعة وعربة لنقل الجنود إثر استهدافها بالصواريخ 

الحرارية املضادة للدروع. 

تكبد خاللها الروافض خسائر يف األرواح واملعدات.

كام استهدف املجاهدون عدة ثكنات وتجمعات لليات الجيش 

الرافيض غريب املدينة بالقذائف الصاروخية وقذائف الهاون، 

وقد أدى الهجوم إىل تدمري ثكنتني. كذلك جرى تفجري جرافة 

مفخخة عىل مجموعة من عنارص الجيش الرافيض، ما أسفر 

عن مقتل وإصابة عدد منهم.

الجيش  أرتال  أحد  تعرّض  )تكريت(  مدينة  شامل  ويف 

الرافيض، الخميس )12/ ربيع األول(، لكمني محكم من قبل 

جنود الدولة اإلسالمية.

وأوضحت مصادر ميدانية أّن رتال عسكريا للجيش الرافيض 

مدينة  شامل  الخالفة  جنود  زرعه  ألغام  حقل  يف  وقع 

)تكريت(، ما أسفر عن تدمري 4 عجالت )همر( ومقتل جميع 

من فيها من العنارص.

بني  الرافيض  الجيش  جنود  من  العديد  سقط  وقد  هذا 

قتيل وجريح ويف غرب املدينة )تكريت( إثر تفجري منزل 

مفخخ عليهم بعد محاولتهم التمركز بداخله ويف محيطه، 

املنطقة  الرافيض يف  الجيش  استهداف عنارص  كام جرى 

وإصابة  عنرصين  مقتل  عن  أسفر  ما  القناصة،  باألسلحة 

ثالث.

األول،  ربيع   /14 السبت  الكرّة،  النصريي  الجيش  أعاد 

محاوال التقدم نحو تالل )الحمرية( غرب )مهني(، فقام جنود 

الدولة اإلسالمية باستهداف تجمعاته بعربة مفخخة يقودها 

وفجر  انغمس  األوزبيك(،حيث  الله  عبد  )أبو  االستشهادي 

عربته وسط جموعهم، ما أدى إىل مقتل 15 عنرصا وإصابة 

العرشات من مرتدي الجيش النصريي.

بلدة  إىل  بالتسلل  أمنية  مفرزة  قامت  نوعية،  عملية  ويف 

)رنكوس( شامل )دمشق( وتكنت من تصفية املرتد )باسم 

كنعان( وهو برتبة مساعد يف الجيش النصريي.

ويف جنوب )دمشق(، صد جنود الخالفة، السبت 14/ ربيع 

حي  يف  مناطقهم  استهدف  الردة  لصحوات  هجوما  األول، 

)التضامن(.

فبعد أن تقدم عنارص الصحوات نحو الحي، نفذ جنود الدولة 

فتمكنوا   - الله  بفضل   - ناجحة  التفاف  عملية  اإلسالمية 

املرتدين وإصابة 11 عنرصا آخرين، كام مّن  من قتل 4 من 

خفيفة  رشاشات  باغتنام  املجاهدين  عباده  عىل  تعاىل  الله 

ومتوسطة.

التاجع  عىل  أُجربوا  الخسائر،  تلك  بعد  الصحوات،  عنارص 

واالنسحاب دون تحقيق مساعيهم.

ويف املنطقة ذاتها استهدف جنود الخالفة باألسلحة القناصة 

عنرصين من صحوات الردة يف حي )العروبة(، ما أدى إىل 

مقتل أحدهام وإصابة الخر.

 صــّد هجمــات للنصيريــة علــى مهيــن
وخســائر للصحــوات فــي هجومهــا علــى حــي التضامن
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شن جنود الخالفة في واليات البركة والرقة وحلب، 
وعلى مدى أسبوع كامل، سلسلة عمليات إنغماسية 
واستشهادية استهدفت مواقع وتجمعات المرتدين 
تل على إثرها ما يقرب من الـ 100 

ُ
وتحصيناتهم، فق

مرتد، كان لمرتدي الـ PKK  فيها النصيب األكبر من 
الخسائر.

اإلسالمية،  الدولة  جنود  نّفذهام  انغامسيتني،  عمليتني  ففي 

السبت واألحد ) 15و 16/ ربيع األول(، استهدفتا مرتدي الـ 

العزيز( يف ريف والية الربكة،  PKK بالقرب من )جبل عبد 

يف  املالحدة  من  العرشات  وأصيب  مرتداً،   37 من  أكرث  قُتل 

العمليتني.

وأكد املكتب اإلعالمي لوالية الربكة أّن العملية األوىل قام بها 

10 انغامسيني من جنود الخالفة تسللوا إىل مواقع مرتدي الـ 

PKK يف قريتي )سودة عبد(، و)تل بارود( يف ريف )جبل 

فيها  استخدمت  اشتباكات،  ذلك  عقب  لتدور  العزيز(،  عبد 

األسلحة الخفيفة واملتوسطة بني الطرفني.

املرتّدون بحسب املكتب اإلعالمي، سارعوا الستقدام تعزيزات 

عبوتني  بتفجري  املجاهدون  فقام  املنطقة،  إىل  عسكرية 

ناسفتني - مزروعتني قبيل بدء الهجوم - عىل القوة التي قدمت 

للمؤازرة، ما أسفر عن تدمري سيارتني، قبل أن يتم استهدافهم 

بعبوتني ناسفتني إضافيتني بعد تجمعهم قرب مكان التفجري 

األول، ما زاد من حجم الخسائر يف صفوفهم.

وخلص املكتب اإلعالمي إىل أّن االنغامسيني العرشة عادوا إىل 

مواقعهم ساملني – بفضل الله – بعدما أحدثوا نكاية يف أعداء 

الله وبثوا الرعب يف صفوفهم.

أما العملية الثانية، والتي جرت بعد يوم واحد فقط من الهجوم 

اإلسالمية،  الدولة  جنود  من  انغامسيان  نفذها  فقد  األول، 

عبد  )جبل  شاميل   PKK الـ  ملرتدي  تجنيد  مقر  واستهدفت 

العزيز( كذلك، ما أسفر عن مقتل 17 مرتداً.

13

لتفجري دراجة نارية استهدفته شخصياً، لكنه نجا من الهجوم 

حاميته  عنارص  من  مرتدين   3 مقتل  عن  حينها  أسفر  الذي 

وإصابة رابع .

ونبقى يف والية الرقة التي تواصلت فيها عمليات جنود الخالفة 

يف استهداف مرتدي الـ PKK، فقد نفذ جنود  الدولة اإلسالمية، 

الـ  االثنني )9/ ربيع األول(، عملية انغامسية يف مقر ملرتدي 

PKK قرب منطقة )سلوك( شامل )الرقة(.                      

اثنني قاما باالنغامس  أّن مجاهَدين  وذكرت مصادر ميدانية 

يف مقر للمرتدين يف قرية )جاموس( رشق منطقة )سلوك(، 

بني  ساعات  ثالث  ملدة  اشتباكات  ذلك  إثر  عىل  فدارت 

االنغامسيني واملرتدين.

قام  الصادق(  )أبا  االنغاميس  أّن  ذاتها  املصادر  وأضافت 

بتفجري حزامه الناسف وسط املرتدين، بينام أصيب االنغاميس 

الثاين، )أبو عبد الله(، بجروح طفيفة، وتّكن من االنسحاب 

يف وقت الحق.

املرتدين،  من  عنارص   4 مبقتل  تثلت  هذه  العملية  حصيلة 

وإصابة 5 آخرين، فضالً عن إحداثها حالة من الرعب والهلع دبت 

يف صفوف العدو نتيجة اختاق االنغامسيني إلجراءاتهم األمنية 

وحواجزهم املنترشة يف املنطقة.

 عشرات القتلى والجرحى 
 من الصحوات والملحدين

في )عين عيسى( و)صرين( بوالية حلب

والصحوات،  املالحدة  باستهداف  املتمثل  السياق،  ذات  ويف 

أقدم جنود الخالفة عىل تنفيذ عملية انغامسية تسلّل خاللها 

مجموعة من املجاهدين، األحد )15/ ربيع األول(، إىل مواقع 

مرتدي الـ PKK يف قرية )دندوشان( .

وبعد اشتباكات لعدة ساعات مع املرتدين، تكن املجاهدون 

فضال  الدفع،  رباعية  سيارة  وتدمري  عنارص   10 قتل  من 

ذلك  بعد  ليعود  الخفيفة،  األسلحة  من  كمية  اغتنام  عن 

االنغامسيون ساملني، بفضل من الله.

منطقة  قرب  وتحديداً  حلب،  والية  الحدث  ساحة  وتظل 

فيها  وأصيب  قُتل  والتي  الوالية،  رشق  شامل  )رصين(، 

هجوم  يف  الدميقراطية(  سوريا  )قوات  من  العرشات 

جنود  أحد  نفذه  األول(،  ربيع   /12( الخميس  استشهادي، 

الدولة اإلسالمية.

وغري  كثيف  جوي  غطاء  وتحت  أنه،  الواردة  األنباء  وذكرت 

)قوات  خرجت  الصليبي،  التحالف  طريان  من  مسبوق 

سوريا الدميقراطية( برتل مكّون من عدد كبري من الليات، 

املشاة، متجهني نحو قرية  العرشات من عنارص  إضافة إىل 

)دندوشان(، قرب )رصين(..

بعربته  عاجلهم  األنصاري(  الوهاب  عبد  )أبو  االستشهادي   

يف  كبرياً  إنفجاراً  محدثاً  فيهم،  انغامسه  بعد  املفخخة، 

والجرحى،  القتىل  عرشات  سقوط  يف  تسبب  ما  وسطهم، 

و3  جرافة  تدمري  جانب  إىل  تلك،  املباركة  عمليته  نتيجة 

سيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات.

وذكرت وكالة أعامق تفاصيل العملية، نقال عن مصادرها، أّن 

االنغاميس األول دخل املقر واشتبك مع املرتدين فقتل منهم 

8 قبل أن يُقتل، بينام فجر االنغاميس الثاين حزامه الناسف 

قِدموا  املرتدين،  من  عنارص  تحمل  رباعي  دفع  سيارة  عىل 

للمؤازرة، فقتل منهم 9 مرتدين..

عدة  شهد  قد  الربكة،  والية  يف  عبدالعزيز(،  )جبل  وكان 

املاضية  األيام  يف  اإلسالمية  الدولة  لجنود  نوعية  عمليات 

آخرها  كان   ،PKK الـ  مرتدي  من  العرشات  أرواح  حصدت 

اثنان  خاللها  انغمس  التي  العملية  املايض  األسبوع  خالل 

من جنود الخالفة يف مقر للمرتدين شامل رشق الجبل أثناء 

انعقاد اجتامع لهم، ما أدى إىل مقتل ما يقرب الـ 20 مرتداً، 

بينهم قيادات بارزة، كاملدعو )هفال عيل(، املسؤول العسكري 

لـ)جبل عبد العزيز(.

 مفخخة مركونة تشوي 13 مرتدًا 
وتحرق سيارتين شمال الرقة

وإىل الرشق من والية الرقة، وتحديداً غريب منطقة )رأس العني(، 

قُتل ما ال يقل عن 13 عنرصاً من مرتدي الـ PKK، وأصيب عدد 

بسيارة  محكم  هجوم  يف  األول(،  ربيع   /11( األربعاء  آخر، 

مفخخة مركونة لجنود الدولة اإلسالمية عىل تجمع للمالحدة.

الرقة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  عن  نقالً  العملية  تفاصيل  ويف 

أّن مفرزة أمنية تابعة للدولة اإلسالمية تّكنت من ركن سيارة 

مفخخة يف قرية )تل أرقم( إىل الغرب من منطقة )رأس العني(، 

فيهم،  تفجريها  جرى   PKK الـ  مرتدي  عنارص  تجمع  وعند 

محدثة مهلكة فيهم.

وأضاف املكتب اإلعالمي أّن العملية األمنية أسفرت، إىل جانب 

نوع  من  للمرتدين  سيارتني  تدمري  عن  البرشية،  الخسائر 

)بيك أب(.

وكان مقر ألحد قادة مرتدي الـ PKK وهو)حسني كوجر(، قائد 

منطقة )رأس العني( وريفها، قد تعرّض يف شهر محرم املنرصم 

نزيفهم في واليات الدولة اإلســالمية يســتمر

انغماســيو الخالفــة يوجعــون المرتديــن فــي البركــة والرقــة وحلــب
وحصيلــة القتلــى تقتــرب مــن الـــ 100 مرتــد

أخبــــــار

 هــروب البيشــمركة في )ســينو( 
وقصــف يطالهــم في )ســنجار(

شن جنود الدولة اإلسالمية، السبت )8/ ربيع األول(، هجوما 

قرية  يف  البيشمركة  مرتدي  استهدف  املتوسطة  باألسلحة 

)سينو( التابعة لوالية الجزيرة.

وأسفر الهجوم الذي تعرضت له إحدى ثكنات البيشمركة يف 

املرتدين منها،  القرية -بحسب مصادر ميدانية- عن هروب 

ومن ثم حرقها من قبل املجاهدين.

هذا وقد قصف جنود الخالفة ثكنات وتجمعات مرتدي البيشمركة 

و)دوميز(  )املدرجات(  مناطق  ويف  )سنجار(،  مدينة  يف 

و)كهريز( و)كرشات الثالثة( و)املالحة( و)صوالغ( و)شندوخة(، 

بقذائف الهاون والصواريخ، ما أدى إىل مقتل وإصابة عدد من 

املرتدين واحتاق آليتني عسكريتني لهم وعدد من الثكنات.

نفوق عشرة روافض بأسلحة المجاهدين في 
)مكحول( و )تل الريم( تحت وابل القصف

تكن جنود الدولة اإلسالمية من قتل 10 عنارص من مرتدي 

الحشد الرافيض، األربعاء )11/ ربيع األول(، إثر استهدافهم 

باألسلحة املتوسطة يف جبل )مكحول( يف والية دجلة.

ويف املنطقة ذاتها، استهدف جنود الخالفة عددا من عنارص 

 3 مقتل  عن  أسفر  ما  القناصة  باألسلحة  الرافيض  الجيش 

منهم يف الحال، كام تكن املجاهدون كذلك من إحراق ثكنة 

عسكرية للروافض، نتيجة الهجوم عليها باألسلحة املتوسطة.

هذا وقصف جنود الدولة اإلسالمية ثكنات مرتدي البيشمركة 

اإلصابات  وكانت  الهاون،  بقذائف  الريم(  )تل  منطقة  يف 

آلياتهم العسكرية من  دقيقة، ما أجرب الروافض عىل سحب 

تلك الثكنات إىل الخطوط الخلفية بعيدا عن نريان املجاهدين.
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مقاالت

يتحصلوا من الطواغيت حتى عىل قانون يسهل لهم العودة 

للنشاط ولو من نقطة الصفر.

4- العاقــة مــع الطواغيــت يحددهــا الطواغيــت أنفســهم، مــن 
ــة، بغــض النظــر عــن كفــر  خــال نمــط تعاملهــم مــع الحرك

هــؤالء الطواغيــت وحربهــم علــى المســلمين:
األنظمة  أن  هو  املسلمني"  "اإلخوان  لـ  الرابع  األساس 

اإلخوان بهم، فيقول  التي تحدد شكل عالقة  الطاغوتية هي 

)سعيد حوى(: "األنظمة بالنسبة للحركة اإلسالمية الحديثة 

مختلفة، فهناك نظام ال نفكر يف أن نتعامل معه إال يف حدود 

النصيحة، وهناك نرغب أن نتعامل معه يف حدود القانون ، 

وهناك أنظمة يفتض علينا أن نقاتلها، فهناك حاالت يكون 

هذه  يف  حتى  أنه  عىل  عني،  فرض  املسلم  عىل  فيها  القتال 

الحاالت فقد ال نقاتل ملوانع قدرتها الرشيعة".

كانت  حيث  فاروق(  )امللك  الطاغوت  أيام  معهم  حدث  كام 

فاروق(  )امللك  من  وكل  البنا(  )حسن  بني  الحسنة  العالقة 

كفرهم  رغم  الغالبة،  هي  املتعددين  حكومته  ورؤساء 

وعاملتهم لإلنكليز، ومل تكن تتوتر إال عند محاولتهم الضغط 

من  ومنعهم  حركتهم،  تقييد  أو  املسلمني"  "اإلخوان  عىل 

إصدار جريدتهم.

 "اإلخوان والسرورية ال يؤتمنون 
على الجهاد"

السياسية  النظرية  إدراك حقيقة  ما سبق ميكننا  وبناء عىل 

عىل  تقوم  والتي  الطواغيت،  مع  التعامل  باب  يف  لإلخوان 

عن  وخروجهم  أكرث،  ال  للعمل  مساحة  الطواغيت  استجداء 

التي يسعون بعدها للعودة  الشاذة،  الحالة  القاعدة هو  هذه 

الطواغيت،  أنظمة  داخل  من  العمل  أي  األصلية،  الحالة  إىل 

العمل،  بحرية  لهم  للسامح  دفعهم  أو  منهم،  اإلذن  أخذ  بعد 

ومبا أن النظام الدميوقراطي يؤمن لهم حرية العمل من جهة 

ويقربهم من الصليبيني من جهة أخرى فإنهم يسعون دامئا 

لسيادته رغم علمهم بأنه نظام مضاد للرشيعة اإلسالمية التي 

يدعون حرصهم عىل تطبيقها.

التي  الرياض"  "مؤتر  مقررات  أن  نجد  اليوم  الشام  ويف 

ال  العلامنية،  املعارضة  مع  الصحوات  فصائل  عليها  توافقت 

تخرج أيضا عن هذا اإلطار، فإقامة الدميوقراطية وفتح املجال 

ترى  الذي  الثمن  هام  الفصائل،  لهذه  السيايس  العمل  أمام 

هذه الفصائل ذات املرجعية اإلخوانية أو املرتبطة باإلخوان، 

أنه الثمن املناسب لكل ما قدم يف الشام من خسائر برشية 

ومادية خالل السنوات املاضية.

لدخول  األوىل  األيام  منذ  اإلسالمية  الدولة  أوضحت  وقد 

مجاهديها إىل الشام، أنه ال ميكن أن يؤتن هؤالء عىل الجهاد 

يف الشام، وقد ُعرفت خيانتهم للمجاهدين يف كل الساحات 

التي دخلوها، فجهاد الطواغيت ليس موجودا يف قواميسهم 

الحركية، وال يرون يف الجهاد أنه وسيلة لتطبيق رشع الله، 

"وسيلة  أنها  يزعمون  كانوا  التي  الدميوقراطية  تحولت  بل 

النتصار اإلسالم" لتصبح هي غايتهم، وصارت غاية جهادهم 

أن تكون "كلمة الشعب هي العليا" عوض أن تكون كلمة الله 

هي العليا.

النيايب" مرتني، انسحب من األوىل بسبب ترهيبه أو ترغيبه 

يف  خرس  فيام  باشا(،  )النحاس  الحكومة  رئيس  قبل  من 

الثانية، متّهامً اإلنكليز ورئيس الحكومة )أحمد ماهر( بتزوير 

االنتخابات.

وبناء عىل هذا األساس نفهم طبيعة رصاع "اإلخوان املسلمني" 

حيث  السييس(،  الفتاح  )عبد  الطاغوت  مع  اليوم  مرص  يف 

عرشات  منهم  وغيب  حيواتهم،  أنصارهم  من  الالف  فقد 

بعودة  املطالبة  إال  عندهم  ليس  وهم  السجون،  يف  األلوف 

الدميوقراطية، وإزالة "حكم العسكر"، وغريها من الشعارات 

التي ليس فيها ذكر لرشيعة أو دين.

2- احترام قوانين الطواغيت والعمل من خالها: 
األساس الخر لعمل "اإلخوان املسلمني" يتمثل يف أن عملها 

يكون يف إطار طاعة قوانني الطواغيت والخضوع لها، وعدم 

مخالفة هذه القوانني، وبالتايل ال يكون الخروج عىل هؤالء 

الطواغيت، ومخالفة قوانينهم إال يف حالة التهديد باستئصال 

)سعيد  يقول  هذا  ويف  الطواغيت،  قبل  من  تاما  حركتهم 

إىل  العامل  اإلسالميني يف كل مكان يف  ندعو  "إننا  حوى(: 

وجودهم  يطوروا  وأن  القانون،  ضمن  حركتهم  تبقى  أن 

خطتنا  أن  العامل  يعرف  أن  ويجب  القانون،  عرب  وحركتهم 

أهدافنا ال تقوم عىل أساس ثورة يف كل  السياسية لتحقيق 

قطر، بل نحن نعتمد يف حركتنا السياسية عىل نظرية تقول: 

القانون  عرب  والعاملية  املحلية  أهدافنا  كل  إىل  سنصل  إننا 

 ،]124 ص  تخطيطا،   – الله  ]جند  عمل"  حرية  أعطينا  إذا 

وبالتايل يكون "نضال" اإلخوان يف سبيل إقناع الحكومات 

الطاغوتية عىل السامح لهم بالعمل فقط، بناء عىل ظنهم أن 

ذلك سيؤدي النتشارهم وشعبيتهم، واستقطابهم للمزيد من 

من  ميكنهم  الذي  الحد  إىل  قوتهم  ازدياد  وبالتايل  األتباع، 

الوصول إىل الحكم، عن طريق الدميوقراطية، أو عن طريق 

"الثورة" يف حال حاول الطاغوت إضعافهم وكرس شوكتهم.

3- اســتبعاد قتــال الطواغيــت إال فــي حــال ســعيهم الســتئصال 
الحركة:

ومن  املسلمون"،  "اإلخوان  عليه  يبني  الذي  الثالث  األساس 

نهل من فكرهم وعقائدهم وخططهم، هو أن القتال ال يكون 

الكفار  أو  املرتدين  الطواغيت  قبل  من  عليه  أُجربوا  إذا  إال 

مفهوم  "رسى  حوى(:  )سعيد  يقول  ذلك  ويف  األصليني، 

خاطئ أن الجامعات اإلسالمية تعد العدة للقتال يف كل مكان 

وهذا ليس صحيحا، إن الحركة اإلسالمية الحديثة ال تفكر يف 

القتال إال يف أماكن محدودة ال يكون أمامها من خيار إال أن 

تقاتل" ]جند الله – تخطيطا، ص 33[.

قتال  يف  للمشاركة  لهم  فاشلة  محاوالت  من  جرى  وما 

تنظيمهم  قيادة  بتطفل  الشام،  يف  حدث  كام  الطواغيت، 

عىل الجهاد ضد الطاغوت )حافظ األسد(، وتقديم أنفسهم 

بتطفلهم  الجزائر  يف  حدث  وما  الجهاد،  هذا  قادة  أنهم 

وادعائهم  وغريه،  اإلنقاذ"  "جيش  وتشكيلهم  الجهاد  عىل 

أيضا قيادة الجهاد يف الجزائر، مل يلبثوا أن تراجعوا عنها، 

أمام  املجال  فتح  برشط  النظام  مع  التصالح  إىل  ودعوا 

عملهم، والعودة إىل الدميوقراطية، ومن ثم إلقائهم السالح 

بل مل  محاوالتهم عىل شء،  من  يجنوا  أن  دون  األبد،  إىل 

إن أغلب الفصائل املسلحة املوجودة يف ساحة الشام اليوم، 

ومثلها ما كان موجودا يف ساحة العراق سابقا إمنا تستقي 

"اإلخوان  حركة  من  بأخرى  أو  بطريقة  ومنهجها  فكرها 

النسخة  بوصفه  "الرسورية"  تيار  من  أو  املسلمني"، 

السعودية املعدلة من الحركة، مهام حاولت هذه الفصائل أن 

تزعم االبتعاد عنها، وقامت بانتقاد منهجها.

منهجها،  ومعرفة  املنحرفة  الحركة  تلك  فكر  إىل  وبالرجوع 

الفصائل،  من  الكثري  مناهج  يف  االنحرافات  تفسري  ميكننا 

انتكاساتها  سبب  فهم  عن  أنصارها  حتى  يعجز  والتي 

ظهرت  التي  االنحرافات  يف  ولعل  لهم،  بالنسبة  املفاجئة 

الرياض" وعىل رأسها إقرارهم  الفصائل خالل "مؤتر  من 

بعد  الكفريات،  من  وغريها  املدنية،  والدولة  بالدميوقراطية، 

الزعم بأن غاية "جهادهم" هو تطبيق الرشيعة  سنوات من 

اإلسالمية مثال مناسب للبحث.

 "منهج )حسن البنا( و)سعيد حوى( 
ال منهج الرسول صلى الله عليه وسلم"

يعترب )سعيد حوى( واحدا من رموز "اإلخوان املسلمني" يف 

العامل كله، ال لكونه كان "املراقب العام لإلخوان يف سوريا" 

املايض،  القرن  ربع  منظريهم خالل  أهم  لكونه  بل  فحسب، 

وأرُسهم  حلقاتهم  يف  تدرس  التي  املناهج  لبعض  وواضعا 

استخالص  ميكننا  كتاباته  خالل  ومن  العامل،  مستوى  عىل 

"اإلخوان  عند  السياسية  النظرية  أسس  أهم  من  البعض 

املسلمني"، وهذه األسس هي:

1- الديموقراطية: 

موضحا أن الدميوقراطية هي األساس الذي ينبغي أن يقوم 

أنفسنا  نحذر  "إننا  حوى(  )سعيد  يقول  نشاطهم،  عليه 

نرى  بل  العملية،  الدميوقراطية  محاربة  من  وإخواننا 

العميل  الطريق  هو  الدميوقراطية  من  مبزيد  املطالبة  أن 

لهذا  أعداؤنا  وقد فطن  اإلسالم،  أرض  اإلسالم عىل  النتصار 

فاغتالوا الدميوقراطية وأوجدوا ديكتاتوريات وبدائل، وغفل 

لنا  تقدمها  التي  اإليجابيات  عن  اإلسالم  أبناء  من  الكثريون 

النظري  إطارها  يف  املسألة  إىل  ونظروا  الدميوقراطية، 

إنه حيثام  الذي يقول  الواقع  إطار  العقدي، ومل ينظروا يف 

التي تسود"  التي تحكم، ومبادؤها هي  كانت األكرثية فهي 

"انتصار  إىل  فالطريق   ،]83 ص  تخطيطا،   – الله  ]جند 

باملزيد  املطالبة  هو  املنحرف  اإلخواين  املنهج  وفق  اإلسالم" 

العقدي  الجانب  النظر عندهم عن  الدميوقراطية، بغض  من 

ميارس  من  وأن  بالله،  الرشك  صور  أحد  كونها  يف  املتمثل 

يكون  به  يرض  أو  إليه  يدعو  أو  عليه  يعني  أو  الرشك  هذا 

"منافع"  من  يظنونه  ما  عندهم  فاملهم  تعاىل،  بالله  مرشكا 

هذه الوسيلة الرشكية من أنها ستؤدي إىل انتصار حركتهم 

الذي يسميه هذا الضال املضل "انتصار اإلسالم"، بناء عىل 

أن املسلمني هم األكرثية يف "البلدان اإلسالمية" وبالتايل إذا 

جرت انتخابات فإن هؤالء "املسلمني" سينجحون يف إيصال 

من يريدون لتحقيق األغلبية يف الربملانات، وعن طريق هذه 

وهذه  الرشيعة،  تطبيق  فرض  ميكن  الربملانية"  "األغلبية 

تحركات  كل  تحكم  التي  هي  الفاشلة  السياسية  النظرية 

أيام  ومنذ  حركتهم،  تأسيس  منذ  مكان  كل  يف  اإلخوان 

مؤسسها )حسن البنا(، الذي رشح نفسه النتخابات "املجلس 
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مقاالت

ولو تنظر يف القرآن الكريم مليّاً، فسوف تجد كثريا ما تتكرر 

كلمة: )قال(، ألهمية القول.

الدولة  عىل  األحزاب  تحزب  أنباء  جاءت  ما  إذا  هذا  كل  فبعد 

-أيها  تظّنّن  وال  الوكيل  ونعم  الله  حسبنا  فقل:  اإلسالمية 

مّن عىل  كام  علينا  الله ميّن  لعل  كلامت  مجرد  أنها  الحبيب- 

إذ قال  أمرنا كام كانت عاقبة أمرهم،  الصحابة، فتكون عاقبة 

تعاىل: )فَانَْقلَبُوا ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضٍل لَْم مَيَْسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَُعوا 

رِْضَواَن اللَِّه َواللَُّه ذُو فَْضٍل َعِظيٍم( ]سورة آل عمران: 173[.

بل كانت وصية الله للمؤمنني إذا لقوا الكافرين بأن يذكروا 

الله كثريا، حيث قال تعاىل: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا إَِذا لَِقيتُْم ِفئًَة 

األنفال:  ]سورة  تُْفلُِحوَن(  لََعلَُّكْم  كَِثريًا  اللََّه  َواذْكُُروا  فَاثْبُتُوا 

45[، فقد أوصاهم بذكره، ووعدهم بالفالح، فذكر الله سبب 

النرص،أال وهو الذكر وليس الذكر مجرد كلامت.

نسبقهم  أْن  علينا  أغامدها  من  أسيافهم  الناس  يسّل  فعندما 

الله  بدعاء  ألسنتنا  نطلق  وأْن  غفلتها،  من  قلوبنا  نخرج  بأْن 

وذكره، ولله دّر ذلك القائد املسلم الذي تفقد خيم الجند يف 

الليل، فسمع الجند يذكرون الله، فقال: من هنا يأيت النرص! 

نحييها  كلياليهم،  ليالينا  فلتكن  النرص!  يأيت  هنا  من  نعم 

بذكر الله، والصلوات واملناجاة، ونكرث فيها السجدات، فوالله 

لسبابة تتحرك بدعوة الله لهي أشد عىل األعداء من كل أنواع 

أكرث  لهي  االقتحامات  يف  االنغامسيني  ولتكبريات  السالح، 

فتكا ورعبا يف قلوب الكافرين. 

مع  تقرّص  فال  لك،  بحاجة  اليوم  إننا  الحبيب...  أيها  فيا 

املسلمني فيام تلكه بني جوانحك، ، فال تجعل لسانك يفت 

عنك  الغطاء  رفع  من  املسلمني  تستكرث عىل  وال  الدعاء،  عن 

يف  السامء  أبواب  قرع  عىل  لتعزم  البارد،  الشتاء  ليلة  يف 

األسحار، ولتكن بيوتنا سببا للنرص والفتح بكرثة الذكر، ذلك 

ما أوصيك به ونفيس، لعل الله ينفع بك ويب، ويجعلنا سببا 

لنرص املسلمني، هذا والحمد لله رب العاملني.

عندما اشتد التعب بفاطمة -ريض الله عنها- واشتكت ألبيها 

رجل  اشتىك  وعندما  كلامت،  علّمها  لخادم  وحاجتها  تعبها 

للنبي -صىل الله عليه وسلم- وطأة َدينه وفاقته علّمه كلامت، 

بأفواههم،  قالوها  لكلامت  النصارى  عىل  الله  غضب  واشتد 

األرض، وتخّر  تنفطر، وتنشّق  أْن  كادت  الساموات  إّن  حتى 

اّدعوا  إنهم  قالوه، حيث  الذي  القبيح  قولهم  من  هّداً  الجبال 

خاف  وعندما  يرشكون  عام  الله  تعاىل  ولداً،  اتخذ  الله  أّن 

الناس ِمن تحزّب األحزاب، أثنى الله عىل ثبات املؤمنني قولهم 

حسبنا الله: )الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوا لَُكْم 

الْوَكِيُل(  َونِْعَم  اللَُّه  َحْسبَُنا  َوقَالُوا  إِميَانًا  فَزَاَدُهْم  فَاْخَشْوُهْم 

]سورة آل عمران: 173[. فلم تكن كلامتهم مجرد كلامت، وإْن 

كانت كذلك يف ميزان البرش املادية.

ويهول  اإلسالمية،  الدولة  لقتال  األحزاب  تتحزّب  وعندما 

الناظَر عظيُم ترسانتهم، وشديد فتك أسلحتهم، ويُسأل رجال 

الدولة اإلسالمية: مباذا ستقاتلون هؤالء؟ فيقولون: بالكتاب 

والسنة،  فيظن الظاّن أّن ما بني دفتيهام مجرد كلامت، لكنها 

كالم  هو  الله  كالم  ألن  كلامت،  مجرد  ليست  كذلك،  ليست 

الجبار وحبله املتني، من تسك به انترص وفاز وظفر. 

وانظر إىل قوله تعاىل: )الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد 

َجَمُعوا لَُكْم فَاْخَشْوُهْم فَزَاَدُهْم إِميَانًا َوقَالُوا َحْسبَُنا اللَُّه َونِْعَم 

الْوَكِيُل( ]سورة آل عمران: 173[.

انظر إىل هذه الية الكرمية، فاملؤمنون مل يقولوا هذا فقط، 

بل فقد استعّدوا ملا تتطلبه املعركة استعدادا ماديا وعسكريا 

، لكن هذا القول ذكره الله ألهميته يف حسم املعركة لصالح 

املسلمني، إذن فالكلامت التي نقولها يف ميزان الرشع ليست 

مجرد كلامت، وليس الدعاء مجرد كلامت، بل هو سبب لقرع 

أبواب السامء، لقد دعا يوماً نوح فأمطرت السامء حتى أغرقت 

األرض باملاء، ومل تتك من الكافرين ديّاراً.
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