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الحكومــة التركيــة كمــا نعرفهــا!
الحكم برشيعة  لله -عز وجل- من خالل  تركيا بحربها  العلامنية يف  الحكومة  تكتف  مل 

الطاغوت، واملناداة بالدميوقرطية، والتبعية لتحالف الدول الصليبية املعروف بحلف الناتو، 

أن تظهر مبظهر  أفغانستان وغريها، بل حاولت  املسلمني يف  ومشاركتها يف حربه عىل 

النموذج املقبول من طواغيت الغرب لشكل الحكومات التي تحكم املسلمني، دون أن تحّول 

البالد إىل النموذج اإلسالمي الحقيقي الذي ال ميكن أن يقبل به أولياء الشيطان بأي حال.

فزادت هذه الحكومة الطاغوتية يف كفرها بإعانتها للمرتدين بشتى أصنافهم يف حربهم 

عىل الدولة اإلسالمية، فمنذ األيام األوىل لتشكيل التحالف الصليبي سارعت هذه الحكومة 

بغداد،  يف  الرافضية  الحكومة  إىل  العسكرية  املساعدات  فأرسلت  إليه،  االنضامم  إىل 

الصليبي  للطريان  العلامنية، وفتحت قواعدها وأجواءها  وإىل حكومة "إقليم كردستان" 

األمرييك واألورويب لقصف الدولة اإلسالمية، ثم فتحت أرضها وحدودها إلدخال املقاتلني 

اإلسالمية،  الدولة  مع  معاركهم  أثناء  اإلسالم(  )عني  يف   PKK الـ  مرتدي  إىل  والسالح 

معاركهم ضد  وآزرتهم يف  الشاميل،  ريف حلب  الصحوات يف  مرتدي  ودّربت وسلّحت 

جيش الخالفة بالقصف الجوي واملدفعي عرب الحدود، ثم مدت يدها لتحاول إعادة تشكيل 

الصحوات يف )نينوى( بالرشاكة مع حلفائها من مرتدي كردستان، بل وزادت عىل ذلك 

أمام  والتباهي  للخالفة،  يشّكون بنرصته  األمنية العتقال كل من  أجهزتها  أيادي  بإطالق 

وفتحهم  للكفار،  وتسليمهم  اإلسالم،  دار  إىل  بدينهم  للمهاجرين  باعتقالهم  الكفر  دول 

بالدهم أمام أجهزة املخابرات العربية والدولية لتعيث فساداً يف الشام، بتجنيدها للعمالء 

إطار  يف  املنحرفة  الفصائل  وتجميع  الصليبي،  التحالف  لطائرات  واألدالّء  والجواسيس 

التي  التآمرية  املشاريع  والتخطيط لالخرتاقات واالغتياالت يف سبيل هندسة  الصحوات، 

يراد من ورائها حرف كل القوى العسكرية يف الشام وتوجيهها لقتال الدولة اإلسالمية.

الجهاد  دمرت  التي  باكستان  ُخطا حكومة  أن تسري عىل  تحاول  اليوم  تركيا  إن حكومة 

يف خراسان، وجعلت منه لعبة يف أيادي املخابرات األمريكية والسعودية، وأخضعت كل 

تسمى  كانت  التي  الفصائل  النهاية  يف  جمع  الذي  األمرييك،  املرشوع  لخدمة  الفصائل 

األحزاب  كانت تسمى "معتدلة"، مع  التي  والصوفية  الرافضية  الفصائل  "أصولية"، مع 

الشيوعية اإللحادية يف إطار حكومة موحدة، وذلك بعد قتال استمر لعرش سنني، كانت 

حكومة  إقامة  بدايته  يف  املعلن  هدفه  كان  ومرشد،  ومعاق  قتيل  بني  باملاليني  ضحاياه 

فعلته  ملا  تكرار  إال  اإلسالمية  الدولة  عىل  اليوم  تركيا  حرب  وما  كابول،  يف  "إسالمية" 

واعتقالهم،  بقتلهم  خاصة،  منهم  واملهاجرين  املجاهدين  مع  باألمس  باكستان  حكومة 

أحد من  ينّغص  أن  دون  أمريكياً  له  الوضع يف خراسان كام ُخطط  حرصاً عىل هندسة 

العمالء مبطالبته بحكم إسالمي جاهَد من أجله لسنني، ولكن  املجاهدين الصادقني عىل 

الفرق يف الحالتني أن املجاهدين يف الشام هذه املرة لديهم دولة وقوة بفضل الله، يف حني 

أن العمالء ال ميلكون من أمرهم شيئاً، لذلك رأت الحكومة الرتكية وحلفاؤها أنه تَعنيَّ عليها 

املطلوب  السياق  الوضع إىل  إعادة  لتتمكن من  الدولة اإلسالمية،  القضاء عىل هذه  اليوم 

للمخطط الدويل لتصفية الجهاد يف العراق والشام.

إن املشاريع املتنوعة التي تسعى األطراف املختلفة إىل تطبيقها يف العراق والشام سواء 

كانت تركية أم إيرانية أم روسية، وإن بدت متضاربة متصارعة، لكنها يف حقيقتها تؤدي 

جميعاً إىل نتيجة واحدة هي أن يكون الحكم لغري الله عز وجل، سواء كان الحكم ملرشد 

الرافضة باسم "والية الفقيه"، أو للطاغوت النصريي باسم "الحزب القومي"، أو للشعب 

باسم "الدميوقراطية"، وإن الدولة اإلسالمية ستحارب هذه املشاريع كلها بإذن الله وحده.

ألول مرة وردا على قصفه لمناطق الدولة اإلسالمية

جنود الخافة يرّدون بقصف مواقع الجيش 
التركي بالمدفعية الثقيلة

قام جنود الدولة اإلسالمية، الجمعة )4/ ربيع اآلخر(، بقصف مواقع الجيش الرتيك املرتد 

عىل الحدود يف ريف والية حلب الشاميل.

واملدفعية  الهاون  بقذائف  قصفوا  حلب  والية  يف  الخالفة  جنود  أن  أعامق  وكالة  وذكرت 

الثقيلة النقاط العسكرية التابعة للجيش الرتيك واملنترشة عىل طول )الرشيط الحدودي(

يف ريف الوالية الشاميل.

ومل ترش الوكالة إىل نتائج عملية استهداف املجاهدين ملرتدي الجيش الرتيك.

وإن كانت القوات الرتكية قد تعرضت لقصف سابق من قبل جنود الدولة اإلسالمية إال أنها 

املرة األوىل التي تتعرض فيه للقصف ضمن أراضيها.

املجاهدون، يف مطلع ربيع األول، هجوما صاروخيا هو األكرب يف زمان ومكان  فقد شن 

محددين، حيث قُصفت القوات الرتكية املرتدة التي دخلت مناطق شامل العراق بنحو 200 

صاروخ )غراد(، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من املرتّدين من الجنود األتراك.

ويف اليوم التايل من هذا الهجوم نفذ جنود الدولة اإلسالمية هجوما آخر مستخدمني النوع 

ذاته من الصواريخ، لتكرر العملية يف منتصف الشهر ذاته، فقد جرى قصف القوات الرتكية 

يف معسكر )الزيلكان( شامل العراق بعرشات الصواريخ وقذائف املدفعية.

وأوضحت وكالة أعامق أن املجاهدين استهدفوا معسكر )الزيلكان( الذي تتمركز فيه قوات 

الجيش الرتيك املرتد، بأكرث من 40 صاروخا ونحو 55 قذيفة مدفعية.

الحرائق داخل املعسكر بعد استهدافه من قبل جنود  اندالع  الوكالة نقلت عن شهود عيان 

الخالفة.

وتأيت عمليات جنود الدولة اإلسالمية األخرية ردا عىل قصف الجيش الرتيك املرتد ملواقع 

املجاهدين عىل أرض الشام سواء بالطريان الحريب أو باملدفعية الثقيلة، وآخر هذه االعتداءات 

كان يوم الجمعة )4/ ربيع اآلخر( حيث قصفت املدفعية الرتكية قرى )دوديان ونني يابان 

وغزل( يف ريف حلب الشاميل ملساندة فصائل صحوات الردة.

هذا إىل جانب دخولهم شامل رشق العراق وإقامة معسكر يف )بعشيقة( لتدريب صحوات 

الردة يف العراق وملساندة مرتدي البيشمركة.
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إيقافا لزحف الرافضة عىل مدن والية دياىل 

تلك  أهايل  من  املسلمني  بعوام  وتنكيلهم 

هجامت  اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن  املدن، 

الحشد  وميليشيات  الجيش  عىل  واسعة 

الرافيض مستخدمني مختلف أنواع األسلحة.

هجوم واسع على مواقع الروافض في 
ناحية العظيم

فقد استهل جنود الخالفة هجامتهم املوسعة 

اآلخر(،  ربيع   /3( الخميس  الرافضة،  عىل 

ناحية  يف  تجمعاتهم  األهداف  أوىل  فكانت 

)العظيم(.

بدأ الهجوم باقتحام ثكنتني للجيش الرافيض 

واملوقع العسكري املعروف بـ )القلعة( يف 

أعامق  وكالة  وأكدت  )البوعيىس(،  منطقة 

عليها  السيطرة  من  متكنوا  املجاهدين  أن 

وتصفية من فيها من العنارص.

فتابع  الروافض،  أربك  املفاجئ  الهجوم 

املجاهدون زحفهم مقتحمني عددا من القرى 

املنطقة،  الرافضة يف  الواقعة تحت سيطرة 

عنيفة  اشتباكات  أن  أيضا  أشارت  الوكالة 

جنود  خاللها  متكن  الجانبني  بني  اندلعت 

الخالفة من السيطرة عىل 3 قرى فضال عن 

املرتدين واغتنام كميات من  العديد من  قتل 

األسلحة والذخائر.

للجيش  فوج  مقر  تعرّض  ذاته  اليوم  ويف 

مفخخة  بسيارة  لالستهداف  الرافيض 

يف  اإلسالمية  الدولة  جنود  أحد  يقودها 

االستشهادي  قام  حيث  )حمرين(،  منطقة 

يف  سيارته  بتفجري  األنصاري(  عيل  )أبو 

الله- من  أن متكن -بفضل  الفوج بعد  مقر 

القتىل  العرشات من  أوقع  ما  إليه،  الوصول 

والجرحى يف صفوف املرتدين.

مصرع مسؤول "لواء الحسين" 
والقيادي في "حزب الدعوة"

بـ  يعرف  ما  مسؤول  لقي  آخر  سياق  ويف 

األحد  مرصعه،  الرافيض  الحسني"  "لواء 

لجنود  محكم  كمني  يف  اآلخر(،  ربيع   /6(

بني  الرابط  الطريق  عىل  اإلسالمية  الدولة 

مدينة )بعقوبة( ومنطقة )خان بني سعد(.

وأوضح املكتب اإلعالمي أن املجاهدين نصبوا 

كمينا باألسلحة الخفيفة لرتل رافيض، مكون 

من 5 عجالت، تابع للمجرم الرافيض )سعد 

الحسني"  "لواء  ما يسمى  بريسم( مسؤول 

والقيادي يف "حزب الدعوة".

الرافيض  مقتل  إىل  اإلعالمي  املكتب  وأشار 

)بريسم( ونجل قائد صحوة قرية )الرسول( 

تدمري  إىل  إضافة  الجنايب(،  املدعو )صالح 

عجلتني وهالك وجرح جميع من كان فيهام.

عملية استشهادية في "جديدة الشط"
إضافة إىل ذلك استهدف أحد جنود الخالفة، 

للرشطة  مشرتكا  حاجزا  أيضا،  األحد  يوم 

)جديدة  ناحية  يف  الرافضيني  والجيش 

الشط(.

يوسف  )أبو  االستشهادي  انطلق  حيث 

األنصاري( بسيارته املفخخة، ولدى وصوله 

املرتدون  تجمع  الروافض،  حاجز  إىل 

السيارة  بتفجري  األخ  فقام  السيارة  لتفتيش 

صفوفهم،  يف  وجريحا  قتيال   17 أوقع  ما 

نقال عن املكتب اإلعالمي للوالية.

استخبارات  ضابط  القتىل  بني  من  وكان 

فيها  تعرض  التي  الشط(  )جديدة  ناحية 

الحاجز للهجوم االستشهادي.

قادة  أحد  لقي  )بلدروز(  منطقة  ويف 

الصحوات مرصعه يف هجوم لجنود الخالفة 

استهدف اآللية التي كان يستقلها.

املجاهدين  أن  أكدت  ميدانية  مصادر 

املرتد  القيادي  آلية  ناسفة  بعبوة  استهدفوا 

يف  مبقتله  تسبب  ما  الدايني(  فرج  )عمر 

الحال، وإصابة اثنني ممن كانوا برفقته.

وأعقب هذه العبوة تفجري عبوتني ناسفتني 

منطقة  يف  للمرتدين  آليتني  عىل  أخريني 

)بلدروز(.  ملنطقة  التابعة  عيل(  )شاه 

إىل  اآلليتني  إعطاب  عن  العبوتان  أسفرت 

جانب مقتل وإصابة من فيهام.

إثر هجوم  آلية  قُتل 7 عنارص وأحرقت  كام 

ثكنة  له  تعرضت  األسلحة  أنواع  مبختلف 

عسكرية تابعة للجيش الرافيض يف املنطقة 

ذاتها.

فقد  )خانقني(  منطقة  إىل  وباالنتقال 

بالعبوات  هجامت  عدة  الخالفة  جنود  شّن 

للجيش  ودوريات  آليات  استهدفت  الناسفة 

الرافيض ومرتدي البيشمركة.

املكتب  وبحسب  العمليات  هذه  أسفرت 

اإلعالمي للوالية عن تدمري وإعطاب 4 آليات 

عسكرية ومقتل وجرح عدد من املرتدين.

التي  دياىل  والية  يف  األخرى  املناطق  ومن 

اإلسالمية،  الدولة  لجنود  عمليات  شهدت 

 4 تفجري  جرى  حيث  السعدية(  )منطقة 

أبراج لنقل الطاقة الكهربائية من إيران إىل 

)كبايش  طريق  وعىل  بغداد.  يف  الرافضة 

الخالفة دورية  السعدية( استهدف جنود   -

تسبب  ما  ناسفة  بعبوة  الرافيض  للجيش 

بإعطاب آلية وهالك من فيها.

كام تم الهجوم عىل مركز للرشطة الرافضية 

)السعدية(،  بـ  ويس(  )اإلمام  منطقة  يف 

دون أن تتوفر معلومات عن نتائج الهجوم.

عبوة ناسفة أخرى استهدفت دورية للرشطة 

الرافضية يف منطقة )بعقوبة(، ما أدى إىل 

إصابة اثنني من أفراد الدورية بجروح بليغة.

إحباط هجومين للروافض في 
المقدادية والزمبرانية

أما يف منطقة )املقدادية( فقد تصدى جنود 

والحشد  للجيش  تقدم  ملحاولة  الخالفة 

فدارت  )رشوين(،  منطقة  نحو  الرافضيني 

إىل  أدت  املتوسطة،  باألسلحة  اشتباكات 

الباقني.  وفرار  الروافض  من  اثنني  مقتل 

رسية  املجاهدون  هاجم  ذلك  إىل  إضافة 

)أسيود(  منطقة  يف  الرافيض  للجيش 

إىل  أدى  مام  والخفيفة  املتوسطة  باألسلحة 

هروبهم من الثكنة.

صّده،  من  الخالفة  جنود  متكن  آخر  هجوم 

منطقة  نحو  التقدم  الروافض  حاول  حيث 

املجاهدين  مع  فاشتبكوا  )الزمربانية(، 

انتهت  ما  ورسعان  األسلحة،  مبختلف 

املرتدين وتنفيذ  اثنني من  االشتباكات بأرس 

حكم الله فيهام، وفرار بقية القوة املهاجمة.

الجيش  من  مرتدين   5 وجرح  وقُتل  هذا 

اإلسالمية  الدولة  جنود  قيام  إثر  الرافيض 

للجيش  سيارة  داخل  ناسفة  عبوة  بزرع 

قضاء  يف  بعد  عن  وتفجريها  الرافيض 

)منديل(.

واصل جنود الخالفة حرب العبوات الناسفة، 

للرافضة  آلية  عىل  ناسفة  عبوة  ففجروا 

إىل  أدى  ما  )بهرز(  منطقة  يف  املرشكني 

تدمري اآللية بالكامل ومقتل اثنني.

مقتل العديد من المرتدين في تفجير 
أكثر من 13 عبوة ناسفة

مني  فقد  )العظيم(  ناحية  إىل  وبالعودة 

أن  بعد  إضافية،  بخسائر  الرافيض  الجيش 

ناسفة  عبوة   12 من  أكرث  املجاهدون  فّجر 

عنارص  عىل  املفخخة  املنازل  من  وعددا 

و)القلعة(  )البوطلحة(  يف  الرافضة  وآليات 

ما أسفر عن تدمري آليتني ومقتل العديد من 

منطقة  )زيل( يف  آلية  ُدمرت  كام  املرتدين، 

تفجري  نتيجة  روافض   5 وقتل  )البوبكر( 

عبوة ناسفة عىل آليتهم. 

من  نصيب  لها  كان  )شهربان(  منطقة 

عنارص   3 لقي  حيث  املجاهدين  هجامت 

بينهم ضابط من الرشطة الرافضية مرصعهم 

يف هجوم باألسلحة الخفيفة عىل دوريتهم 

يف قرية )بابالن(.

عبوتني  تفجري  تم  آخرا  وليس  وأخريا 

ناسفتني عىل آليتني من نوع )همر( ما أسفر 

من  وإصابة  ومقتل  بالكامل،  تدمريهام  عن 

كان فيهام، ولله الحمد.

إن الرافضــة داء.. ليس لهم إال الســيف دواء 

جنــود الخافــة يصّعــدون عملياتهــم فــي ديالــى وقــادة الرافضــة يتســاقطون

العمليات األمنية للمجاهدين كبدت امليليشيات الرافضية خسائر فادحة
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بعد أقل من شهر عىل التقّدم الكبري الذي مّن الله -عز وجل- 

به عىل جنود الخالفة يف والية الخري، بسيطرتهم عىل كامل 

حي )الصناعة( يف الجزء الرشقي من مدينة الخري، وبالتايل 

تضييقهم الخناق أكرث عىل النظام النصريي وجنوده، جاءت 

الغربية  وأطرافها  املدينة  يف  الخالفة  لجيش  األخرية  الغزوة 

من  كبري  لكّم  بخسارته  وذلك  للنظام  قاسية  رضبة  لتوجه 

املواقع االسرتاتيجية التي كانت تحّصن ميرسة قواته املحارصة، 

وذلك بعد سقوط جزء كبري من األطراف الغربية للمدينة التي 

متتد أكرث من 10 كم تقريباً، انطالقاً من )معسكر الطالئع(، 

وحتى مستودعات السالح قرب قرية )عياش(، عىل الطريق 

املؤّدي إىل مدينة الرقة.

حيث متّكن جيش الخالفة من السيطرة عىل كلٍّ من تلّة )جمعية 

وتلّتَي  )البغيليّة(،  وبلدة  الجزيرة(،  )جامعة  ومقر  الرّواد(، 

ومستودعات  )الصاعقة(،  ومعسكر  واملحروقات(،  )اإلذاعة 

السالح، باإلضافة إىل كتيبتي )الصواريخ والصاعقة( التابعتني 

لـ )اللواء 137(، وكذلك تلة )الحجيف( التي ترشف عليه، فيام 

ال زال التقدم مستمرا -بفضل الله- يف عدة محاور حول مدينة 

الخري وداخلها.

أن  )النبأ(  لصحيفة  أفاد  مطّلع  الخالفة  جيش  من  مصدر 

الهجوم الذي بدأ ليلة السبت )5/ ربيع اآلخر( انطلق من عدة 

الهدف  إدراك  النظام، ومنعه من  محاور، وذلك لتشتيت قوة 

واملدفعي  الجوي  القصف  تشتيت  وكذلك  للهجوم،  الحقيقي 

الذي يستعني به النظام عادة للتصدي ألي هجوم عىل املدينة 

من أي محور كان.

هذه املحاور –بحسب املصدر ذاته– وّجهت الهجامت باتجاه 

3 مناطق أساسية تشكل مفاصل رئيسة لقوات النظام، فبلدة 

)البغيلية( التي تتصل بأطراف حي )الجورة( الذي يسيطر عليه 

النظام، وتشكل منطقة اتصال بني املدينة والقطع العسكرية 

املجاهدون عرب  إليها  الغربية منها، تسلل  الجهة  التي تحمي 

الحجم، ونجحوا يف  الفرات مستخدمني زوارق صغرية  نهر 

الدخول إليها، يف حني متكنت رسايا أخرى من املجاهدين من 

التسلل بالطريقة نفسها للوصول إىل املناطق املرتفعة املحيطة 

ترشف  التي  )اإلذاعة(  تلّة  وهي  الثالثة،  أطرافها  من  بالبلدة 

املرشفة  الجزيرة(  )جامعة  ومقر  الصاعقة(،  )معسكر  عىل 

عىل )البغيلية(، وتلّة )جمعيّة الرّواد( التي تشّكل تهديدا كبريا 

النظام  قوات  النارية عىل  إرشافها وسيطرتها  بسبب  للنظام 

)الجورة(  حي  من  وأجزاء  )الطالئع(،  معسكر  يف  املتمركزة 

الذي يحوي مبنى )املحافظة( الذي يضم الكثري من مؤسسات 

النظام اإلداريّة والخدميّة.

لتبدأ عملية االشتباك مع املرتدين من جنود الجيش النصريي 

العشائر  وجيش  الوطني  الدفاع  ومقاتيل  األمن،  وعنارص 

بشكل  عليها  السيطرة  وتتم  املذكورة،  النقاط  يف  املنترشين 

كامل قبيل الفجر، بعد قتل العرشات من املرتدين وأرس أكرث 

من 20 آخرين، ويف هذه األثناء تسللت مفرزة من انغامسيي 

جيش الخالفة إىل داخل مبنى فندق )فرات الشام( الواقع عىل 

حيث  املهمة،  حصونه  أحد  ويشكل  للمدينة،  الغريب  املدخل 

متكن االنغامسيون من السيطرة عىل املبنى بعد قتل عدد كبري 

من جنود النظام املكلفني بالدفاع عنه.

الخالفة يف محور  انطلقت رسايا جنود  )عياش(  قرية  ومن 

ثان باتجاه تلّة )املحروقات( التي ترشف أيضا عىل )معسكر 

الصاعقة(، واستطاعت السيطرة عليها قبل الفجر.

ويف هذه األثناء ومن محور ثالث انطلق هجوم داخل مدينة 

الذي يسيطر عليه  )املوظفني(  الخري، متجها إىل داخل حي 

غريب  املكثف  الهجوم  عن  إلشغاله  وذلك  النصريي،  النظام 

املدينة، وتثبيت قواته ملنعه من إرسال مؤازرات مكثفة لنجدة 

متكنت  حيث  )البغيلية(،  يف  لإلبادة  تعرضوا  الذين  جنوده 

أجزاء  عىل  السيطرة  من  الله–  –بفضل  االقتحاميني  رسايا 

من الحي، بعد أن قام أحد االستشهاديني بكرس خط الجبهة 

بسيارة مفخخة فّجرها عىل نقاط الجيش النصريي املتمركزة 

عند مداخل الحي.

الخري  مدينة  مبطار  املحيطة  للمدينة  الرشقية  الجبهة  وعىل 

النظام،  قوات  تناوش  الخالفة  جيش  من  كتائب  عدة  كانت 

موهمة إياه بهجوم وشيك عىل املطار .

النظام وبعد إدراكه لحجم الكارثة التي حلّت بجيشه، انطلق 

ليشن هجامت معاكسة عىل النقاط التي خرسها، ليكرس جنود 

الخالفة تلك الهجامت –بفضل الله– بعد متسكهم بالنقاط التي 

سيطروا عليها يف الليل، والدفاع عنها برشاسة، وتكبيد الجيش 

عليها  شّن  التي  الرواد(  )تلة  يف  كبرية،  لخسائر  النصريي 

هجوما كبريا مستخدما املدرعات والدبابات وعربات الشيلكا، 

ومنفذا عليها أكرث من 50 غارة جوية نّفذها طريانه مبشاركة 

الطريان الرويس الصليبي، كام فشلت قواته يف استعادة تلّتي 

)اإلذاعة واملحروقات(، لتقوم مفارز القنص التي اعتلت التلّتني 

وكذلك  بها،  املحيطة  املناطق  النظام يف  قطعات  بشل حركة 

عجز يف حي )املوظفني( عن اسرتجاع ما خرسه منه مجددا.

أما يف فندق )فرات الشام( فقد تكبد خسائر فادحة، كبدهم 

أياها االنغامسيون الذين سيطروا عليه بعد تسللهم الناجح، ثم 

فجروا أحزمتهم الناسفة عىل القوات املقتحمة،  

وبعد متكن جنود الخالفة من تثبيت مواقعهم يف )تلة الرواد(، 

ثقيلة ومدافع يف  اغتنموه من رشاشات  ما  باستخدام  قاموا 

)فرات  وفندق  الطالئع(  )معسكر  يف  النظام  قوات  قصف 

الشام( موقعني يف صفوفها خسائر كبرية، كام مّكنهم الله عز 

وجل من صد هجوم ثان للجيش النصريي عىل التلّة.

اإلسالمية من  الدولة  الله جنود  الهجوم مكن  ثم وباستئناف 

السيطرة عىل )معسكر الصاعقة( ثم مستودعات السالح قرب 

قرية )عياش( ثم تحقيق مزيد من التقّدم باتجاه مقر )اللواء 

137(، حيث اضطر جنود النظام إىل االنسحاب من كتيبتي 

)الصاعقة والصواريخ( تحت ضغط جنود الخالفة، ليسيطر 

املجاهدون عىل كميات كبرية من السالح والعتاد الذي خلفوه 

وراءهم، ثم يسيطروا عىل تلّة )الحجيف( ذات األهمية الكبرية.

الغزوة أسفرت يف أيامها الثالث األوىل، حسب املكتب اإلعالمي 

الجيش  جنود  من   230 من  أكرث  مقتل  إىل  الخري،  لوالية 

وأرس  الوطني،  الدفاع  ومقاتيل  األمن،  وعنارص  النصريي، 

العرشات منهم، فيام نعت الصفحات املؤيدة للنظام النصريي 

عددا كبريا من ضباط الجيش النصريي قتلوا يف الغزوة.

التي تجري فيها أحداث هذه  ومن الجدير بالذكر أن املناطق 

الغزوة، كانت قد شهدت قبل عامني أحداث أكرب غزوات الدولة 

التي  النصريي،  النظام  ضد  والشام  العراق  يف  اإلسالمية 

عىل  خاص  بشكل  هجامتها  وتركزت  أسابيع  عدة  استمرت 

)اللواء 137(، و)معسكر الصاعقة(، ومستودعات السالح، إال 

الدولة اإلسالمية  آنذاك أجرب كتائب جيش  أن غدر الصحوات 

عىل إيقاف الغزوة، والتوجه إىل الواليات التي ظهر فيها غدر 

الصحوات  عادية  ورّد  املحارصين،  اإلخوة  إلنقاذ  الصحوات 

عنهم.

بعــد عامين مــن غزوة الخير األولى

الســيطرة علــى مســاحات واســعة غــرب مدينــة الخيــر ومواقــع النظــام تتهــاوى تباعًا
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الســيطرة على ثكنات الرافضة في )الجرايشــي( و)البوريشــة( و)البوكنعان(

وضربــة موجعــة للرافضــة قــرب )عين األســد( 
متواصلة  استنزاف  وعمليات  وفر  كر  معارك 

الجيش  لها  يتعرض  خاطفة  وهجامت 

الرافيض، عىل يد جيش الدولة اإلسالمية يف 

كاهله  أثقلت  ومحيطها،  )الرمادي(  مدينة 

وكبدته املزيد من الخسائر.

فقد شن جنود الدولة اإلسالمية، الخميس )3/ 

تجمع  عىل  استشهاديا  هجوما  اآلخر(،  ربيع 

آلليات الجيش الرافيض شامل املدينة.

املكتب اإلعالمي لوالية األنبار أوضح أن منفذ 

العملية االستشهادية األخ )أبا الدرداء الشامي( 

استهدف بآليته املفخخة واملحملة بأطنان من 

جرس  قرب  للروافض  تجمعا  املتفجرة  املواد 

)البوعيثة( شامل )الرمادي(.

آلية  تدمري  عن  أسفرت  االستشهادية  العملية 

جانب  إىل  )همر(،  نوع  من  وآليتني  مدرعة 

مقتل وإصابة عدد من املرتدين.

يف  )همر(  نوع  من  آلية  استهداف  ذلك  تال 

إىل  أدى  ما  ناسفة  بعبوة  ذاتها،  املنطقة 

تدمريها وهالك وجرح من فيها.

ويف شامل )الرمادي( أيضا ويف اليوم ذاته هاجم 

جنود الخالفة ثكنات الجيش والحشد الرافضيني، 

ما أفىض إىل السيطرة عىل عدد منها.

وأشارت املصادر امليدانية أن اشتباكات عنيفة 

املجاهدين  بني  األسلحة  أنواع  دارت مبختلف 

من  وميليشياتهم  الروافض  وبني  جهة  من 

املرتدين  لثكنات  األول  اقتحام  إثر  ثانية  جهة 

يف منطقة )الجراييش(.

جنود الخالفة متكنوا خالل تلك املواجهات من 

ثكنات عسكرية وقتل وجرح  السيطرة عىل 8 

من كان فيها من العنارص. عدد الثكنات ارتفع 

إىل 12 إثر سيطرة املجاهدين، السبت )5/ ربيع 

قتل 10 من  بعد  أخرى  ثكنات  اآلخر(، عىل 4 

عنارص الجيش الرافيض وإصابة 10 آخرين.

مفارز القنص وخالل مشاركتها يف العمليات 

متكنت من إرداء عنرصين من الروافض قتىل 

قرب )جرس البوهايس( شامل املدينة أيضا.

وليس بعيدا عن هذه املناطق جرت اشتباكات 

أيضا بني املجاهدين والرافضة املرشكني، أدت 

إىل سيطرة جنود الخالفة عىل 7 ثكنات يف 

شامل  و)البوكنعان(  )البوريشة(  منطقتي 

غرب املدينة، ولله الحمد.

جنود  أحبط  الرمادي،  رشق  إىل  وباالنتقال 

الخالفة يوم األحد أيضا هجوما شنه الجيش 

والحشد الرافضيان عىل مواقعهم يف منطقة 

)حصيبة الرشقية(.

الروافض  من  قوة  أن  الواردة  األنباء  وذكرت 

دون  املشاة حالت  والعنارص  باآلليات  معززة 

يف  املجاهدين  رباط  خطوط  نحو  التقدم 

)حصيبة الرشقية(، فتصدى لهم جنود الخالفة 

إىل  أدى  ما  والخفيفة،  املتوسطة  باألسلحة 

تدمري آليتني من نوع )همر( إىل جانب تدمري 

موجه،  بصاروخ  استهدافها  إثر  مدرعة  آلية 

فضال عن مقتل وإصابة عدد من املرتدين.

وأضاف املصدر أن القوة املهاجمة أُجربت عىل 

دون  الخسائر،  تلك  بعد  واالنسحاب  الرتاجع 

إحراز أي تقدم. 

تتوقف عند هذا  الرافيض مل  الجيش  خسائر 

ربيع   /6( األحد  لهم،  رتل  وقع  فقد  الحد، 

اآلخر(، يف كمني محكم لجنود الدولة اإلسالمية 

عىل طريق إمدادهم الرابط بني )قاعدة األسد 

العسكرية( ومنطقة )الكيلو 160(.

ويف بيان له حول العملية، قال املكتب اإلعالمي 

تفجريها  ناسفة جرى  عبوات  أن عدة  للوالية 

عىل رتل إسناد عسكري للرافضة، أثناء مروره 

و)الكيلو  األسد(  )قاعدة  بني  الطريق  عىل 

160(، ما أدى إىل تدمري 5 آليات همر.

سقط  الطرفني  بني  اشتباكات  ذلك  أعقب 

من  والجرحى  القتىل  من  العديد  خاللها 

املرتدين، وقامت الطائرات املروحية الرافضية 

بإجالئهم من أرض املعركة.

هذا وقامت مفارز القصف باستهداف ثكنات 

الهاون  بقذائف  املرشكني  الرافضة  وتجمعات 

يف  و)الهاون(  الصنع  محلية  والصواريخ 

 35 الكيلو  ويف  الرمادي،  شامل  )الجراييش 

غرب  شامل  العدنانية  ويف  الرمادي،  غريب 

الغاز  معمل  ويف  البغدادي  ويف  الرمادي، 

الذي يتخذه الروافض مقرا لهم(، وكانت أغلب 

اإلصابات مؤثرة ما أدى إىل هروب املرتدين من 

بعض الثكنات، ولله الحمد.

نفذ جنود الخالفة عمليات نوعية يف والية صالح الدين خالل 

هذا األسبوع، تضمنتها هجامت خاطفة وأخرى استشهادية 

كبدت الرافضة واملرتدين خسائر برشية ومادية كبرية.

فقد قام جنود الدولة اإلسالمية بهجوم مباغت، الخميس )3/ 

الدين  بوالية صالح  )تل كصيبة(  منطقة  اآلخر(، عىل  ربيع 

الجيش  مواقع  عىل  متتاليَني  استشهاديَّني  هجوَمني  بعد 

والحشد الرافضيني وامليليشيات املساندة لهام.

خطاب  و)أبو  الجبوري(  الله  عبد  )أبو  االستشهاديان 

الجبوري(، وفقا لبيان املكتب اإلعالمي للوالية، شّنا هجوَمني 

متتالينَي عىل مقر وتجمع للرافضة املرشكني يف منطقة )تل 

كصيبة( إىل الرشق من مدينة )العلم(.

جنود الدولة اإلسالمية، عقب العمليتنَي االستشهاديتنَي، شّنوا 

الطرفني  بني  اشتباكات  فدارت  املنطقة  عىل  مباغتا  هجوما 

سيطرة  إىل  وأفضت  متنوعة  أسلحة  خاللها  استخدمت 

املجاهدين عىل )تل كصيبة(، لينحازوا منها بعد ذلك بعد أن 

أثخنوا باملرتدين.

االستشهاديتني  العمليتني  أن  اإلعالمي  املكتب  وقال 

الروافض خسائر برشية كبرية  كبدت  املبارشة  واالشتباكات 

حيث قتل وأصيب العرشات من املرتدين أبرزهم قائد الحشد 

الشعبي يف منطقة )تل كصيبة( املرتد )مؤيد الدوري(.

من  عدد  باغتنام  اإلسالمية  الدولة  جنود  عىل  الله  مّن  كام 

اآلليات إىل جانب كميات من الذخائر واألسلحة املتنوعة. 

خسائر الجيش والحشد الرافضيني ارتفعت بعد أن قام مجددا 

طريان التحالف الصليبي بقصف رتل لهم عن طريق الخطأ، 

عىل الطريق الواصل بني مدينة )تكريت( وناحية )العلم(.

عملية استشهادية ثالثة تعرضت لها مواقع الجيش الرافيض 

يوم الخميس يف منطقة )تل كصيبة(، حيث انطلق االستشهادي 

للرافضة  تجمعا  مفخخة مستهدفا  بآلية  األنصاري(  آية  )أبو 

املرشكني يف املنطقة ليفجر سيارته وسط جموعهم.

مبقتل  تسبب  االستشهادي  الهجوم  أّن  أعامق  وكالة  وأفادت 

وجرح عدد من مرتدي الروافض وحرق وتدمري عدد من آلياتهم.

يوم الخميس كان طويال عىل الجيش الرافيض ومتكن خالله 

املجاهدون -إضافة إىل ما سبق- من إسقاط طائرة مسرية تابعة 

للجيش الرافيض أثناء تحليقها يف سامء منطقة غرب )سامراء(.

الدولة  يف  الجوي  الدفاع  مفارز  أن  الواردة  األنباء  وأشارت 

اإلسالمية استهدفت باألسلحة املتوسطة طائرة إيرانية مسرية، 

ليؤدي ذلك إىل إسقاطها غرب مدينة )سامراء(.

املنطقة ذاتها شهدت استهداف جنود الخالفة لثكنات الجيش 

أعقب  )الكاتيوشا(،  وصواريخ  )الهاون(  بقذائف  الرافيض 

ذلك اشتباكات بني الجانبني، باألسلحة الخفيفة واملتوسطة، 

ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من املرتدين.

وقد سبق هذه العمليات وتحديدا الثالثاء )1/ ربيع اآلخر(، 

املفخخة،  بسيارته  اإلسالمية  الدولة  جنود  ألحد  هجوم 

ناحية )مكيشيفة( إىل  الرافيض يف  للجيش  ثكنة  مستهدفا 

الجنوب من مدينة )تكريت(.

املصادر امليدانية ذكرت أن االستشهادي )أبا أحمد الرويس( 

ثم  الروافض  ثكنة  وسط  الله-  -بفضل  وصل  حتى  انطلق 

فجر سيارته، ما تسبب بتدمري الثكنة بشكل كامل ومقتل كل 

من كان فيها.

هجوم مباغت للدولة اإلســالمية شــرقي )تكريت(

وعــدد كبيــر مــن القتلــى بينهــم قــادة فــي الصحــوات والشــرطة المحلية

تقّدم املجاهدين للسيطرة عىل ثكنات الرافضة يف منطقة الجراييش
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والصمود  الصرب  صفة  الفلوجة  تكتسب  مل 

يشّن  والتي  فقط،  القالئل  األيام  هذه  يف 

حملة  وخيالئهم  خيلهم  بكل  الرافضة  فيها 

لديهم  ما  كل  فيها  استجمعوا  عليها  رشسة 

بهذه  والتنكيل  القهر  بقصد  إمكانيات  من 

العهد  حديثة  ليست  فهي  الصابرة،  املدينة 

القهر  حواجز  وعبور  األزمات  باجتياز 

من  األمريكيون  عليها  أطبق  فقد  والشدائد، 

بكثري،  اليوم  تعيشه  مام  أشد  حصارا  قبل 

وأعّدوا لها ما مل يتوقع أحد أنها تتحمله.

لها  األمريكيني  حصار  عىل  فعالوة 

الشهرية،  األوىل  الفلوجة  معركة  يف 

قنابل  من  لديهم  ما  بكل  قصفوها  الذين 

الثانية  املعركة  يف  قصفوها  وصواريخ، 

بأسلحة "يحرّمون" استخدامها فيام بينهم، 

يبقوا  فلم  مخاطرها،  وعظم  فتكها  لشدة 

فسفورا أبيض وال أحمر، وال قنابل عنقودية 

املنازل  وألقوها عىل سطوح  إال  وال كروية، 

خرجت  الفلوجة  لكن  الشوارع،  وأرصفة 

الله  أعداء  مقارعة  عىل  وأمىض  أقوى 

وإغاظتهم، بفضل الله تعاىل.

الفلوجة  يزد  مل  اليوم  الحصار  حال  وكذا 

الرافضة،  محاربة  عىل  وإميانا  عزما  إال 

رغم ما يروج له اإلعالم حول حال الفلوجة 

أّن  رافضية  قناة  تقول  فتارة  ووضعها، 

الطعام  عن  يبحثون  بدؤوا  الفلوجة  أهايل 

أخرى  قناة  تقول  فيام  النفايات،  أكوام  يف 

أنفاسها  تلفظ  بدأت  الفلوجة  بأن  عربية 

طرف  بني  األكاذيب  تكرث  وهكذا  األخرية، 

يزعم الخوف عىل أهل الفلوجة، وآخر يريد 

املدينة  هذه  عىل  له  بنرص  نفسه  يقنع  أن 

الصابرة لن يأيت أبدا بإذن الله.

من  فيه  ينالون  فعالً  يرتكوا  مل  فالرافضة 

الفلوجة إال وفعلوه، ولكنها تزهو مبزيد من 

الصرب والصمود، فقد قصفوها بكل  جميل 

حمم املوت وبكل ما ميكن أن تقذفه طائرات 

الكفر ولكنهم مل يسمعوا من الفلوجة حتى 

بقطع طرق  واحد، فحارصوها  أنني  صوت 

اإلمداد ثم القصف، ثم اإلرجاف والتخويف 

مرة  كل  يف  لكنهم  الخبيث،  إعالمهم  عرب 

الصمود  قلعة  هذه  الفلوجة  بأن  يُصدمون 

رغم قصفها وحصارها، أما مجاهدوها فهم 

وثكناتهم  مقراتهم  يباغتون  الله-  -بفضل 

فريسلون  مباركة  رشسة  بغزوة  حني  كل 

بأيديهم  ما  ويغنمون  جهنم،  إىل  مرتديهم 

من سالح وذخرية فيتقوون بها عىل غزوة 

أخرى أشد رشاسة من سابقتها.

ومن  القوة؟  هذه  الفلوجة  تستمد  أين  فمن 

واملؤونة؟  الطعام  عىل  أبناؤها  يحصل  أين 

ومن أين يحصلون عىل الذخرية؟

إن هذه املدينة املباركة قد رعاها الله وأهلها 

التكيف  عىل  القدرة  ووهبهم  ومجاهديها 

والتأقلم مع أصعب الظروف وأحلكها، كيف 

ال وقد تكاتف فيها الغني والفقري؟ والقوي 

والضعيف، فبدأت تسري عىل خطة التمويل 

– فيها  استغنت  التي  الخطة  تلك  الذايت، 

بفضل الله- عن كل مصادر التمويل األخرى.

فسالحها يكفي لقتال الرافضة حتى تنقطع 

الذخائر  من  الغنائم  عن  ناهيك  أنفاسهم، 

الحني  بني  عليها  تحصل  التي  والعتاد 

املباركة،  والصوالت  الغزوات  إثر  واآلخر 

فبذلك تتقوى بقوة الله ونرصه.

الحنطة  أطنان  تطرح  أرضها  تزال  وال 

من  وغريه  للدقيق  تحتاج  فال  والشعري، 

مزارع  تزال  وال  الخرب،  لصنع  الخارج 

والبقوليات،  الخضار  أكوام  تطرح  )زوبع( 

وال يزال سوقها يزخر بكل ما هو رضوري.

لها  يخطط  مل  الذايت  التمويل  فخطة 

القادة  تفاصيلها  يرسم  ومل  املخططون، 

واألمراء، بل هي محض تدبري رباين ليحفظ 

الله به هذه املدينة الطيبة بخري عظيم وسعة 

كبرية ، فلم يستطع الرافضة بحصارهم منع 

ومل  الله،  بيد  ألنه  أبدا،  أهلها  عن  الخري  هذا 

مساحيق  وصول  منع  سوى  بوسعهم  يكن 

األمور  من  إال  يعد  ال  مام  ومثلها  التنظيف 

مل  الفلوجة  أهل  أن  عن  ناهيك  الكاملية، 

بينهم كالذي  يشهدوا تراحام وتواصال فيام 

عليه اليوم، فالفقري والغني يف الحال سواء 

أمرهم،  يف  يتعاونون  والقوي  والضعيف 

والكل ملتجئ إىل الله، وكلهم يتقوون بالله، 

ويطلبون النرص والتمكني والفتح املبني منه، 

سبحانه وتعاىل، فلم ينث عزائم أهلها أولئك 

الفلوجة، ال ومل  الذين خرجوا من  املرجفون 

يضعف من عزمهم عويل الخائنني الغادرين.

 قنــص مجموعة من الروافض 
فــي محيط الفلوجة

بعد  الفلوجة  والية  يف  الرافيض  الجيش  عنارص  أحد  قتل 

تعرضه لنريان أحد جنود الدولة اإلسالمية.

الهجوم الذي وقع األربعاء )2/ ربيع اآلخر( أسفر كذلك عن 

إصابة عنرص رافيض ثان.

أن  الخرب  أورد  الذي  الفلوجة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وذكر 

فيام  )الكرمة(،  بـ  )الرشاد(  منطقة  يف  قُتل  األول  العنرص 

لـ  التابعة  )الصبيحات(  منطقة  يف  الثاين  العنرص  أصيب 

)الكرمة( أيضا.

ربيع   /7( االثنني  شهدت،  األخرى  هي  )البوسودة(  منطقة 

اآلخر(، استهداف جندي رافيض باألسلحة القناصة ما أدى إىل 

مقتله يف الحال.

قصــف يطال الرافضة في 
مناطق متفرقــة قرب الفلوجة

تعرضت قطعات الجيش والحشد الرافضيني لقصف عنيف طال 

مقراتهم وثكناتهم يف مناطق مختلفة من والية الفلوجة.

والحشد  الجيش  مواقع  اإلسالمية  الدولة  جنود  قصف  حيث 

رشق  الفلوجة(  و)جامعة  األردين(  )املستشفى  يف  الرافضيني 

وجنوب املدينة.

وأكد املكتب اإلعالمي للوالية أن مفارز اإلسناد شاركت يف عمليات 

متفرقة  مواقع  نحو  وصواريخها  قذائفها  وجهت  حيث  القصف 

للرافضة وميليشياتهم يف عدة مواقع من )الكرمة( التي يتخذها 

الروافض املرشكون مقرات لهم.

قصف آخر طال قاعدة الروافض يف )املزرعة( رشق الفلوجة.

ومل يرش املكتب اإلعالمي إىل طبيعة وحجم الخسائر يف صفوف 

الرافضة، لكنه اكتفى بالقول أن أغلب اإلصابات كانت دقيقة.

الفلوجة..
المدينــة التــي أغاظــت الصليبييــن والروافــض بصبــر أهلهــا

تقارير
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إما  لهام،  ثالث  ال  خيارين،  عتبة  عند  وقف 

أوروبا ودار الكفر، أو الخالفة ودار اإلسالم، 

الشام،  نحو  وعقله  قلبه  بوصلة  فأشارت 

قاطعاً  والجبال،  الفيايف  بني  ساعياً  فأتاها 

األودية والهضاب واألنهار، يف هجرة ونفري 

وترحال وأسفار.

بدأت  التي  إىل قصته  لتستمع  التقته  )النبأ( 

بني  الحدودي  املثلث  عند  قنديل،  جبال  يف 

ثغور  يف  وانتهت  وإيران،  وتركيا  العراق 

إحدى واليات الدولة اإلسالمية.

إلــى  انتســبت  كيــف  القصــة،  بدايــة   * 
الـ PKK؟

كان  بل  أمره،  انتساباً يف حقيقة  يكن  مل   -

استدراجاً باملعنى األصح!

فيه  ترغب  أنت  ليشء  يكون  فاالنتساب 

ومقتنع فيه، أما ما حدث معي، فكان أشبه ما 

يكون باستدراج أو كمني، حتى وجدت نفيس 

يف بيت مغلق معد إلرسال املنضّمني الجدد 

إىل معسكرات التدريب.

* قبــل الحديــث عــن مناطــق تجميــع العناصر 
فــي  الشــروع  وقبــل  للتدريــب،  اســتعدادًا 
الحديــث عــن المعســكر، كيــف وصلــت إلــى 
هنــاك أواًل؟ وكيــف كانــت عمليــة اســتدراجك 

كمــا تســميها؟!
)جوان  مدينة  يف  طفولتي  فرتة  ومنذ  أنا   -

أحلم  كنت  بإيران  )كرمنشاه(  يف  روه( 

عنها،  كثرياً  يحدثني  عمي  وكان  بأوروبا، 

دامئاً  وكان  بريطانيا،  يف  يعيش  كان  حيث 

إليه والعيش معه،  ما يطلب مني "الهجرة" 

لكن عائلتي كانت ترفض لصغر سني وعدم 

بلغت  وحينام  لكني  مفارقتهم،  يف  رغبتهم 

أصبحت  أنني  أشعر  بدأت  عرشة  السادسة 

مستقبل،  عن  البحث  عيل  ويتوجب  رجالً، 

ال متنح  إيران  األكراد يف  أوضاع  أن  خاصة 

أي أمل للمستقبل، فكان القرار أْن "أهاجر" 

إىل أوروبا، وبقي أمر واحد ليكتمل حلمي يف 

"الهجرة"، إال وهو الحصول عىل املال!

ــد الـــ  ــال عن ــن الم ــث ع ــت تبح ــل كن * وه
PKK؟

للعمل هناك،  العراق  إىل  بل توجهت  - كال، 

آالف  مبلغ عرشة  التمكن من جمع  أمل  عىل 

بريطانيا،  إىل  الوصول  رحلة  تكلفة  دوالر 

الذين  املهربني  بعض  أخربين  ما  حسب 

يعملون يف هذا املجال.

وحصلت عىل العمل يف "كردستان العراق"، 

كان  وهناك  )دربندخان(،  سد  يف  وتحديداً 

تقبل  عائلتي  جعل  ما  وهو  آمناً،  الوضع 

بذهايب.

* وهل حصلت على المبلغ الذي تحتاجه؟
بالكاد كان  الذي كنت أحصل عليه  املرتب   -

ما  وهو  ومعيشتي،  سكني  تكاليف  يغطي 

جعلني أشعر باالستياء، لذا قررت العودة إىل 

إيران، وقبل أْن أحزم حقائب سفري للعودة، 

رأى حايل أحد زمالء عميل، ويدعى )سعيد(، 

وكان رجالً كبرياً يف السن، همس يف أذين 

بأمر، بعد أن أخربين أنه يريد نصحي ألين 

مبنزلة ابنه.

مخيامت  فيه  مكان  عىل  سيدلني  إنه  قال   

اللغتني  فيها  وأتعلم  فيها،  أقيم  خاصة 

اإليطالية واإلنكليزية، بعدها يجري التنسيق 

إىل  بإيصايل  تتكفل  خاصة  منظامت  مع 

أوروبا، لكن بعد أن أعمل معهم ملدة عام كامل. 

حاولت االستفسار أكرث منه، لكنه مل مينحني 

تفاصيل كثرية، مكتفياً بالقول: إنني إن ذهبت 

إىل هناك أكون قد قطعت نصف الطريق إىل 

أوروبا، ثم أعطاين رقم هاتف ألحد املنسقني 

ليتوىل عملية ترتيب التحاقي بتلك املخيامت، 

التي كنت أجهل طبيعتها!

* وهل وافقت رغم ضبابية المشهد؟
- مل يكن أمامي خيار غري املوافقة، فالعودة 

حلم  عىل  نهائياً  القضاء  تعني  إيران  إىل 

الوصول إىل  مقابل  "الهجرة"، والبقاء عاماً 

مقتبل  يف  شاب  عىل  بالكثري  ليس  أوروبا 

العمر مثيل!

* وما كانت خطوتك التالية؟
الهاتف  رقم  الرجل  أعطاين  أن  بعدما   -

من  اتصلت  ثم  )السليامنية(،  إىل  توجهت 

هناك، فرد عيل أحدهم ليخربين بأنه سيسارع 

واشرتى  استقبلني  ثم  ملالقايت،  القدوم  يف 

يل الطعام واهتم يب ليوم كامل ثم أرسلني 

بسيارة، بعد أن طلب من سائقها إيصايل إىل 

مكان ما، دون أن أعلم إىل أين أتّجه، فقد كنت 

أسمع التوجيهات فقط ثم أنّفذ!

* وكيــف تتنقــل بيــن هــذا الشــخص وذاك 
ــم  ــل ودون أن تل ــك، ب ــدري وجهت دون أن ت

ــل؟ ــأي تفاصي ب
- كنت كالغريق الذي يبحث عن قشة ليتعلق 

الرحلة،  بتلك  كلها  حيايت  رهنت  فقد  بها، 

لن يكون  أوروبا  الطريق إىل  أن  أعلم  وكنت 

هيناً، فعزمت عىل الوصول مهام كلف األمر، 

فهناك املستقبل الكبري الذي ينتظرين ، كام 

كنت أحدث نفيس!

* أيــن اســتقر بــك المقــام بعــد رحلة الســيارة 
؟ تلك

- أوصلني السائق إىل منطقة )قالدزيه( ثم 

الجبال، حتى  إىل  نقيل  توىل  لرجل  سلمني 

بني  وحيدا  نفيس  فيها  وجدت  داراً  أدخلني 

عرشات النساء، وكن جميعهن بأعامر الشباب!

* ما ذاك المكان ومن أولئك النسوة؟
فيه  كنت  الذي  املكان  أن  حينها  علمت   -

مخصص للنساء املتطوعات يف الـ )بيجاك( 

وهو الجناح املسلح لحزب العامل الكردستاين 

يف إيران.

بحدود  وكنَّ  أيام،  ثالثة  ملدة  معهن  بقيت 

مع  وصويل  وقت  جاء  وقد  امرأة،  ثالثني 

نُقلت  املرأة"،  "يوم  يسمى  مبا  احتفاليتهن 

كبرية  دار  عن  عبارة  آخر  مكان  إىل  بعدها 

أيضاً، لكني وجدت فيها مجموعة من الرجال، 

إىل جانب النساء.

مخصص  املكان  هذا  أن  وصلت  حني  علمت 

للمتطوعني يف الـ PKK  فأُصبت بالذهول، 

أتيت  بأين  أبلغهم  حتى  أو  أتكلم،  أن  دون 

إىل ما يفرتض أن يكون مخيامً للطريق إىل 

أوروبا، فبقيت فيه ملدة أربعني يوماً، إذ تبنّي 

املتطوعني  بجمع  يقومون  أنهم  حينها  يل 

ألخذهم إىل معسكرات التدريب الخاصة بالـ 

PKK بعد اكتامل العدد املطلوب!

لذلــك  دخلــوا  الــذي  العــدد  كان  وكــم   *
آنــذاك؟ المعســكر 

- بعد أربعني يوماً من االنتظار أصبح عددنا 

ثالثني عنرصاً، أربعة وعرشين رجالً، بينهم 

نحو  مركبات  يف  أخذونا  نساء،  وست  أنا، 

أعايل جبال قنديل، حيث موقع معسكراتهم 

هناك!

ــادر  ــم تغ ــاذا ل ــك اســُتدرجت، فلم ــول أن * تق
حينمــا علمــت أنــك ســتكون عنصــرًا فــي الـــ 

ــر؟ ــادئ األم PKK وكان بوســعك ذاك ب
- بعدما وجدت نفيس فجأة وسطهم، انتهى 

كل يشء، فليس لك هناك حرية االختيار، فقد 

أصبحت ملكاً لهم، أو هكذا يعتربونك، وليس 

لك أن تغادر، لهذا قررت االستمرار، لعيل أجد 

لنفيس مخرجاً يوماً، أو رمبا يكون وجودي 

معهم فرصة للوصول إىل أوروبا، خصوصاً 

إنهم  يل  قال  عميل(  )زميل  الرجل  ذلك  أن 

اللغة اإليطالية واللغة اإلنكليزية  سيعلّموين 

ويساعدوين يف الوصول بعد عمل ملدة عام 

!PKK واحد، مع أنه مل يقل يل إنهم الـ

* ومــا كانــت خاتمــة طريــق المجهــول الــذي 
؟ سلكته

- وجدت نفيس يف معسكراتهم أخرياً، حيث 

وسبعني  لخمسة  معنا  استمر  تدريباً  بدأنا 

يوماً!

مــع  مشــتركة  التدريبــات  كانــت  وهــل   *
النســاء؟!

الرجل  بني  فرق  ال  فهناك  بالتأكيد،  نعم   -

واملرأة، عليك أن تنىس جنسك، وتتعامل مع 

أن تتعامل  املرأة  أنها رجل، وعىل  املرأة عىل 

مع الرجل وكأنه امرأة، عامل غريب هذا الذي 

وجدته أمامي هناك!

* هــل كان المعســكر يقتصــر علــى التدريبات 
العسكرية؟

يبقى  لكن  كثرية،  فقرات  فيه  املعسكر   -

الدروس  هو  القادة  نظر  وجهة  من  أهمها 

واملحارضات التعليمية واملنهجية!

* وما الذي تتلقونه فيها؟
املحارضات  كبري عىل  بشكل  الرتكيز  كان   -

وجحود  الدين،  ونكران  باإللحاد،  الخاصة 

الله  )عبد  كتب  الخصوص  وعىل  الله، 

أوجالن( الذي يقدسونه كاإلله، وأبرزها كتابه 

ترشح  حيث  العديدة،  بأجزائه  )املانفيستو( 

وهي  الحياة،  عن  أوجالن  أفكار  الكتب  هذه 

أفكار إلحاديّة ماديّة شيوعيّة ماركسية، مبنيّة 

عىل أساس فكرة الكفر بالله، وإنكار الرسل، 

أنزلت عليهم، وتقوم عىل مبدأ  التي  والكتب 

املاّدة هي األساس يف كل يشء يف هذه  أن 

الحياة.

* كيــف كان حالــك وقــد وقعــت فــي هــذه 
البيئــة؟!

ودخلت  قدمي  وطئت  أن  وما  حينذاك،   -

البيوت التي يجمعون فيها العنارص استعداداً 

فكنت  عملياً،  الصالة  عن  توقفت  للتدريب، 

فقد  بالعيون،  وأصيل  رسية  بصورة  أتوضأ 

خشيت من معرفتهم مبداومتي عىل الصالة، 

الصالة  من  أيام  عرشة  وبعد  املعسكر  ويف 

فقد  الصالة،  عن  كلياً  توقفت  الهيئة،  بهذه 

شعرت أنني أخدع نفيس، فام فائدة صاليت 

كتبهم،  وأدرس  امللحدين،  مع  أصبحت  وقد 

وأتدرب عىل كيفية قتال عدو ال أعرف هويته!!

أبو موسى الكردي.. 
مــن معســكرات اإللحــاد فــي جبــال قنديــل إلــى الجهــاد فــي صفوف جيــش الخافة

إلى   PKK الـ  في  مرتد  ومن  التوحيد،  إلى  اإللحاد  من 
ألحد  طويلة  رحلة  قصة  الخالفة...  جيش  في  قناص 
جنود الـ PKK الذي صارع نفسه ومحيطه حتى انتهى 
به الحال جنديًا في دولة اإلسالم، بعدما عجزت الكتب 
الماركسية وفلسفات )أوجالن( بكل ما فيها من إلحاد 

وموبقات عن غسل دماغه في معسكرات تدريبهم!
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أثنــاء  المفتــرض  العــدو  كان  ومــن   *

الســاح؟ علــى  تدريباتكــم 
العسكرية  التدريبات  يف  املفرتض  العدو   -

اإليراين،  والجيش  الرتيك،  الجيش  كان 

والبيشمركة الكردية.

* وجيش النظام النصيري؟!
- مل يكن عدواً لهم، بل لقد غضب املدربون 

مني ألنني يوماً ذكرت )جيش بشار( بسوء، 

وراحوا يخربوين بأن )بشار( هو الوحيد الذي 

منحهم مدناً كاملة، وانسحب منها لصالحهم 

و)عامودة(  )املالكية(  كـ  معهم،  باالتفاق 

و)عفرين( ومدن أخرى، وإنهم يقاتلون معاً 

يف جبهات عدة ضد الدولة اإلسالمية.

الرجــال  بيــن  العاقــات  كانــت  كيــف   *
ء؟ لنســا وا

- حينام دخلت املعسكر وجدت أن القوانني 

عىل  حرب  سوى  ليست  مدخله  عند  املعلقة 

والنساء  الرجال  بني  الزنا  فعالقات  ورق، 

ممنوعة يف قوانينهم ألنهم يرونها تعارض 

لكنك  القتل،  وعقوبتها  للقتال،  التفرغ 

ال  الجبل،  كامعز  تجدهم  األمر  حقيقة  يف 

يتورعون عن الفاحشة، فهو موجود وبكرثة 

تناول  يف  الحال  وكذلك  الخفاء،  يف  ولكن 

والـ  املعسكرات  قوانني  يف  فهي  الخمور، 

بكرثة،  يرشبونها  لكنهم  ممنوعة،   PKK

عن  فضالً  للمخدرات،  تعاطيهم  جانب  إىل 

تجارة الخمور واملخدرات بني العراق وتركيا 

وإيران، التي كانوا هم من يدير "مافياتها"!

* هل كانوا يسمحون لكم بالزواج؟
الـ  عرف  يف  فالزواج  اإلطالق،  عىل  كال   -

PKK محرّم وممنوع يف معسكرات قنديل، 

فال يحق لألعزب الزواج، ومن يأيت متزوجاً 

فعليه أن ينفصل عن زوجته إن كانت معه، 

والحال نفسه ينطبق عىل الفتاة.

يجــري  كيــف  النســاء  بخصــوص   *
؟ هــن تجنيد

- النساء اللوايت ينخرطن يف الـ PKK هن 

يشء  يجمعهن  لكن  مختلفة،  مشارب  من 

واحد تقريباً، وهو الهروب من يشء ما!

* وما الذي يهربن منه؟!
ممن  هن  النساء  من  ينتسنب  من  أكرث 

بها  وااللتزام  اإلسالم  شعائر  يرفضن 

كالصالة والحجاب، وممن يتمسكن بعقيدة 

يهربن  من  هناك  أن  إال  والقومية،  اإللحاد 

عائلتها  من  تهرب  من  فهناك  واقعهن،  من 

تريد،  ال  ممن  الزواج  عىل  يجربونها  ألنهم 

معني،  شخص  من  تزويجها  يرفضون  أو 

من  PKK، وهناك  الـ  قاصدة  منهم  فتهرب 

تريد االنتقام من عائلتها بطريقة أو بأخرى 

فلها الوجهة نفسها، وهناك من تهرب خشية 

القتل بعد فعلها ما يخّل بسمعة أرستها، عىل 

العموم كثري من العائالت ترفض أن تنخرط 

بناتهن يف الـ PKK لكنهم يجدون أنفسهم 

بني  من  بناتهم  بعد هرب  الواقع  األمر  أمام 

أيديهم، بعدما اتجهن إىل معسكرات تدريب 

الـ PKK التي باتت مالذاً ومأوى لهذا النوع 

من الفتيات!

* ما هي نسبة النساء في الـ PKK؟
النساء هي 40% من تعداد عنارص  - نسبة 

الـ PKK يف جبل قنديل.

* المدرســون الذيــن يلقــون المحاضــرات 
المدربــون  ذاتهــم  هــم  هــل  والــدروس 

لعســكريون؟ ا
فغالبية  التدريب،  يف  تخصص  هناك   -

سال(  )بريتان  بينهن  النساء،  من  املدربني 

الرجل  بعض  جانب  إىل  ساءال(،  و)هفال 

أما  سمكو(،  و)هفال  كفر(  )هفال  بينهم 

يف  متخصصون  فهناك  اإللحادية  الدروس 

من  وهي  فرات(  )بنفش  بينهم  املجال،  هذا 

PKK حيث قضت  الـ  املحاربني يف  قدامى 

خمسة وعرشين عاماً معهم، وهي تجمع بني 

التدريب والتدريس، وقد هلكت يف معركة مع 

الدولة اإلسالمية، وهناك أيضا املدربة )يشار(، 

وهي أمرية املعسكر، وتقوم بتدريس املناهج 

كذلك  املدرسني  ضمن  ومن  أيضاً،  اإللحادية 

)ُجمعة الصغري( أمري قنديل، و)جميل بايك(، 

أمري الـPKK ، وهو تريك األصل.

* ومن هم المسؤولون عن المعسكرات؟!
- هناك قادة كبار بدرجات مختلفة، لكن هناك 

أيضا أملانيون يلتقون بالقادة ويتحدثون إليهم 

كثرياً، بعضهم مستشارون، وبعضهم يأتون 

بالسالح واملال، ومل نكن نتمكن من لقائهم.

* مــا طبيعــة مهــام عناصــر الـــ PKK فــي 
ــال فقــط؟ ــال قنديــل؟ وهــل هــو القت جب

- بعد املعسكر وجدت أن عملنا ال يقترص عىل 

القتال، بل يدخل يف عمليات تهريب املخدرات 

والخمور واملتاجرة بكل ما هو محرّم!

علــى  يعتمــدون   PKK الـــ  أن  تقصــد   *
تهريــب الخمــور والمخــدرات فــي تمويلهــم؟

كون  جانب  فإىل  وحسب،  ذلك  ليس   -

التجارة  طرق  هي  حينها  نفوذنا  مناطق 

وإيران  العراق  بني  للمحرمات  الرئيسية 

البضائع  أنواع  مختلف  متر  حيث  وتركيا، 

املحرمة بني هذه البلدان عن طريقنا، إال أن 

هناك مصادر أخرى للتمويل، بينها عمليات 

الذين  الثالثة  الدول  حدود  لعابري  الخطف 

بحوزتهم  ما  أخذ  بعد  الفديات،  عليه  تُطلب 

يتم  التي  الرضائب  جانب  إىل  مال،  من 

فرضها عىل السكان.

* عن أية ضرائب تتحدث؟
التي  الكردية  القرى  عىل  رضائب  هناك   -

كل  عىل  يتوجب  حيث  لنفوذهم،  تخضع 

قرية دفع رضيبة حاميتهم، وهذا يتم رغامً 

بهذه  نجمع  وكنا  برضاهم،  وليس  عنهم، 

الطريقة أمواالً كثرية.

* ولماذا تخليت عنهم وتركتهم؟
الفرص  أتحنّي  ذلك  أثناء  كنت  لقد   -

ملغادرتهم، فقد علمت أن حلم "الهجرة" قد 

انتهى بوجودي هناك، ثم أن هذا ليس بعاملي، 

ما  وكثريا  وخالقا،  ربا  بالله  يقرون  ال  فهم 

ثم  وبالعبادات،  بالصالة  يستهزئون  كانوا 

الدين  االنسالخ من  ذلك  رأيت كم هو مريع 

والعفة بالنسبة إىل الرجال والنساء فقررت 

العودة إىل إيران، ومل يكن لدي خيار إاّل أْن 

بعدما وصلتهم  ذلك، خصوصاً  منهم  أطلب 

بعد  فاعتقلوين  أصيل،  كنت  بأنني  أخبار 

تقدميي طلب املغادرة واقتادوين إىل سجن، 

وبدأ التحقيق معي ملدة أسبوعني.

* وما هي التهم التي وجهوها إليك؟ 
أصل التهمة هي طلب املغادرة، لكن التحقيق 

بدؤوا  حيث  الديني،  توجهي  عن  كان 

االنتامء  تهمة  توجيه  طريق  عن  يخوفونني 

تيقنهم  وبعد  الجهادية،  الحركات  إىل 

باملجاهدين  يل  صلة  أية  وجود  عدم  من 

ثم  يرهبونني  أخذوا  التحقيق،  خالل  من 

أن  وبعد  الذهاب،  بعدم  ينصحونني  بدؤوا 

املغادرة  قرار  تراجعي عن  األمل يف  قطعوا 

وضعوين يف سيارة لتسري يب بني الجبال 

يب  رموا  ثم  ساعات،  تسع  من  اقرتبت  ملدة 

فواصلت  اإليرانية"،  العراقية  "الحدود  عند 

مسريي متنقالً أليام وساعات بني املدن حتى 

وصلت مدينتي )كرمنشاه(.

ــتخبارات  ــة االس ــن ماحق ــوت م ــل نج * وه
اإليرانيــة؟

بالتأكيد كال، فلقد وضعتني االستخبارات   -

املراقبة ملدة ستة أشهر، حسبام علمت  تحت 

سجن  يف  وإيداعي  اعتقايل  قبل  الحقاً، 

صغري تابع لسجن )دوار نفط( املوجود تحت 

األرض.

* وما سبب اعتقالهم لك؟
عن  تراقبني  اإليرانية  االستخبارات  كانت   -

حول  معي  ليحققوا  اعتقلوين  بعدها  بعد، 

فرتة غيايب خارج إيران وأين قضيتها، بعدما 

طلبوا مني قصة حيايت منذ الصغر إىل لحظة 

عوديت إىل داري بعد غياب طويل.

* هل تعرضت إلى التعذيب في سجنك؟
- كنت أتعرض للرضب باليد والركل باألقدام 

عىل يد ضابط استخبارات املدينة التي كنت 

أسكن فيها ويدعى )سيد محمدي(، ولكنهم 

أن  عىل  يوماً،  عرشين  بعد  رساحي  أطلقوا 

أعود إليهم كل عرشة أيام ألسجل حضوري، 

وأبصم عىل ذلك، رافق ذلك منعي من السفر 

خارج مدينتي.

* وكيــف جــاءت فكــرة الهجــرة إلــى أرض 
الخافــة؟

من  وخروجي  مدينتي  إىل  عوديت  بعد   -

أفكر  بدأت  اإليرانية  االستخبارات  سجن 

أبدى  وهنا  أوروبا،  إىل  "الهجرة"  يف  ثانية 

مادياً  ملساعديت  استعداده  لندن  يف  عمي 

يف مبلغ السفر، والذي كان يزيد عىل عرشة 

من  بسيطة  مساعدة  إىل جانب  دوالر،  آالف 

الوقت  ويف  الفقر،  من  يعاين  الذي  والدي، 

ذاته كنت أعيد حسابايت، لهول ما رأيت يف 

تلك املرحلة، فتبت ومتسكت بديني أكرث من 

الفروض  عىل  مواظباً  وأصبحت  قبل،  ذي 

أكرث وأكرث، وحينام تجهزت للسفر إىل جنة 

وقفت  بأوروبا،  الحاملون  يرى  كام  الدنيا، 

عند مفرتق طرق، خصوصاً بعد تعريف عىل 

الراغبني  يساعدون  الذين  املنسقني  بعض 

إىل  اإلسالمية،  الدولة  أرايض  إىل  بالسفر 

جانب مشاهديت لبعض معاريف وأصدقايئ 

ممن ظهروا يف بعض اإلصدارات، فرفع ذلك 

من درجة إمياين، فوقفت يف حرية من أمري، 

أي طريق أختار؟

* وأي طريق اخترت؟
- بعد رصاع معسكرين بداخيل اخرتت آخريت 

عىل دنياي، فقررت الهجرة إىل دولة اإلسالم 

ألكون جندياً يف جيوشها وأعيش عىل ثراها، 

لعيل ألقى الله عىل الوجه الذي يحبني فيه، 

بدل أن أكون الجئاً يف "جنة" أوروبا الزائفة، 

إىل  فتوجهت  بالسوء.  ودنياي  ديني  فأختم 

أرض الخالفة، حتى انتهيت فيها بعد عرشة 

من  أيام  تخللها  املتواصل،  السفر  من  أيام 

أمارس يف  اليوم  األقدام، وهأنذا  السري عىل 

أرض التوحيد هواية قنص واصطياد مرتدي 

لعل  السابقني  اإللحاد  PKK، رفاق فرتة  الـ 

الله الغفور أن يغفر يل مدة مكويث بينهم!
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نّفذ عدد من جنود الدولة اإلسالمية هجوما 

يف  اآلخر(،  ربيع   /5( السبت  انغامسيا، 

الـ  عليها مرتدو  التي يسيطر  القرى  إحدى 

PKK غرب منطقة )عني عيىس(.

من   8 به  قام  الذي  االنغاميس  الهجوم 

املكتب اإلعالمي لوالية  أفاد  املجاهدين -كام 

الرقة- كان يف قرية )الدبسية( التي يتحصن 

.PKK فيها مرتدو الـ

جرت  القرية  إىل  املهاجمني  دخول  وبعد 

إىل  أدى  ما  داخلها،  املرتدين  مع  اشتباكات 

مقتل 20 عنرصا من الـ PKK، وأكد املكتب 

اإلعالمي للوالية أن 3 من اإلخوة االنغامسيني 

عادوا ساملني بفضل الله.

كام وقع عنارص من مرتدي الـ PKK -يف 

الدولة  لجنود  محكم  كمني  ذاته- يف  اليوم 

التقدم يف مناطق  اإلسالمية بعد محاولتهم 

رشق سد الفاروق.

الـ  مرتدي  محاولة  أن  أعامق  وكالة  وقالت 

PKK بدأت مع ساعات الصباح األوىل، بعد 

أن قامت طائرات التحالف الصليبي بقصف 

متركزوا  وقرية  تلة  يف  املجاهدين  مواقع 

فيهام كتمهيد لتقدم املرتدين.

وأوضحت الوكالة أن مرتدي الـ PKK وبعد 

اقتحموا  املكثفة  الصليبي  التحالف  غارات 

الدولة  جنود  قام  اللتني  والقرية  التلة 

تفخيخهام  بعد  بإخالئهام مسبقا  اإلسالمية 

PKK مســتهدفًا مرتدي الـ
 هجــوم انغماســي غــرب )عين عيســى( 

وكمائــن يقعــون فــي شــراكها شــرقي )ســد الفاروق(

بالعبوات الناسفة.

يف  املنازل  بعض  املرتدون  دخل  أن  وما 

العبوات  عليهم  انفجرت  حتى  املوقعني 

 10 وإصابة  مبقتل  تسبب  ما  الناسفة، 

عنارص منهم، ليجرب من بقي منهم حيا عىل 

االنسحاب والرتاجع دون تحقيق مساعيهم.

للمكتب  -وفقا  العمليات  هذه  أن  يذكر 

إطار  ضمن  تأيت  الرقة-  لوالية  اإلعالمي 

عمليات )سيهزم الجمع ويولون الدبر(، التي 

أعلنها جنود الدولة اإلسالمية ضد مرتدي الـ 

PKK وحلفائهم من صحوات الردة.

اإلسالمية  الدولة  جنود  من  اثنان  انغمس 

بحزامني ناسفني، الجمعة )4/ ربيع اآلخر(، 

مشرتك  بشكل  عليها  يسيطر  مناطق  يف 

النصريي  النظام  ومرتدو   PKK الـ  مرتدو 

غرب مدينة الربكة.

أن  الربكة  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وقال 

االنغامسيَّني )أبا سواد الحموي( و)أبا خالد 

التسلل  من  الله-  -بفضل  متكنا  الحموي( 

بدراجة نارية إىل مناطق سيطرة املرتدين.

عىل  بالهجوم  االنغامسيني  أحد  قام  حيث 

مرتدو  يتخذها  التي  امللح(  )طوق  مدرسة 

الربكة  مدينة  ريف  يف  لهم  مقرا   PKK الـ 

نفذهــا الحمويان )أبو ســواد( و)أبو خالد(
عمليــة انغماســية تنتهــي بمقتــل 18 مــن مرتــّدي 

الـــ PKK والنصيريــة فــي البركــة
البالغ  البوابة  حراس  مع  واشتبك  الغريب، 

ليقتحم  قتلهم،  من  ومتكن  أربعة،  عددهم 

بعدها املدرسة ويشتبك مجددا مع من فيها 

ويفجر حزامه الناسف وسط جمعهم.

تابع  البيان،  وبحسب  الثاين،  االنغاميس 

للجيش  التابع  )املحمية(  مقر  نحو  طريقه 

حتى  بينهام  للنار  تبادل  فدار  النصريي 

نفدت ذخرية األخ االنغاميس، فقام بتفجري 

حزامه الناسف عليهم.

املزدوجة تسببت مبقتل  االنغامسية  العملية 

ما ال يقل عن 8 من مرتدي الـ PKK، و10 

من مرتدي النظام النصريي.

الجيش  من  مرتدا   35 نحو  وأصيب  قُتل 

يف  اآلخر(،  ربيع   /1( الثالثاء  النصريي، 

عىل  اإلسالمية  الدولة  جنود  نّفذه  هجوم 

مواقعهم رشقي مطار )كويرس(.

أفادت وكالة أعامق أن مواجهات باألسلحة 

املهاجمني  بني  دارت  واملتوسطة  الخفيفة 

 10 خاللها  قتل  النصريية،  وعنارص 

آخرين، وصفت بعض  مرتدين وجرح 25 

بالخطرية. إصاباتهم 

الدولة  جنود  تصدى  ذاته  اليوم  ويف 

النصريي  الجيش  تقدم  ملحاولة  اإلسالمية 

الشامل  املجاهدين إىل  نحو خطوط رباط 

الرشقي من مطار كويرس.

وأوضح املكتب اإلعالمي للوالية أن قوة من 

النصريية معززة بآليات ومدرعات حاولت 

عيشة  بقرية  املحيطة  املنطقة  يف  التقدم 

جنود  لها  فتصدى  املطار،  رشق  شامل 

عىل  أجربتهم  مفخخة  بشاحنة  الخالفة 

إيقاف تقدمهم.

االستشهادي  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

–بفضل  استطاع  الشامي(  معاوية  )أبا 

املفخخة  شاحنته  وتفجري  الوصول  الله– 

النصريي  الجيش  عنارص  تجمع  وسط 

إىل  قتيال   12 نحو  أوقع  ما  املنطقة،  يف 

جانب العرشات من املصابني. وكان جنود 

تدمري  الخالفة متكنوا يف وقت سابق من 

نتيجة  النصريي  للجيش  )فوزديكا(  عربة 

استهدافها بصاروخ موجه شاميل املطار.

اإلسالمية،  الدولة  جنود  شّنه  ثان  هجوم 

قرى  عىل  اآلخر(،  ربيع   /4( الجمعة 

النصريي  الجيش  عليها  يسيطر 

املطار  محيط  يف  له  املساندة  وامليليشيات 

العسكري.

جنود  هجوم  أن  )النبأ(  لـ  مصدر  وأكد 

محاور؛  ثالثة  من  بالتزامن  كان  الخالفة 

)قريتي رسم عبود ونرص  الرشقي  املحور 

العاكولة  )قريتي  الجنويب  واملحور  الله(، 

والجبول(، واملحور الغريب )قرية بغيجة(.

دارت  ساعات  لعدة  عنيفة  مواجهات 

بحسب  األسلحة،  مبختلف  الجانبني  بني 

العرشات  إثرها  عىل  وجرح  قتل  املصدر، 

من مرتدي الجيش النصريي.

من  االشتباكات  خالل  املجاهدون  ومتكن 

قصف  جرى  كام  وإحراقها،  دبابة  اغتنام 

من  بأكرث  املطار  داخل  املرتدين  مواقع 

جانب  إىل  الصنع،  محيل  صاروخ   100

)تل  قريتي  يف  أيضا  مواقعهم  قصف 

سبعني والجبول( بصواريخ )الغراد(.

ومن جهة ثانية ويف ريف الوالية الشاميل 

ال  معارك  اإلسالمية  الدولة  جيش  يخوض 

تقل رضاوة عن تلك التي تدور مع الجيش 

)كويرس(  مطار  محيط  يف  النصريي 

العسكري.

الله-  -بفضل  الخالفة  جنود  متكن  فقد 

السيطرة عىل قرية )غزل( بعد  تعاىل من 

هجوم استشهادي نفذه أحد جنود الخالفة 

عىل تجمعات صحوات الردة يف القرية.

مصادر ميدانية أكدت أن االستشهادي )أبا 

املفخخة  بسيارته  انطلق  العمري(  عامرة 

وفجرها بعد أن يرّس له الله تعاىل الوصول 

أوقع  ما  الردة،  لصحوات  تجمعات  وسط 

العرشات منهم بني قتيل وجريح.

رسايا  قبل  من  القرية  دخول  ذلك  أعقب 

االقتحاميني واندالع اشتباكات بينهم وبني 

رسعان  لكنها  املرتدين،  من  حيا  بقي  من 

عىل  املجاهدين  سيطرة  بإحكام  انتهت  ما 

منها  املجاهدون  ذلك  بعد  لينحاز  القرية، 

بعد تكبيد املرتدين خسائر كبرية.

هجمــات مضــادة لجيــش الخافــة حول مطار )كويرس( العســكري 

 /1( الثالثاء  اإلسالمية،  الدولة  سيطر جنود 

فيها  يتمركز  نقاط  عدة  عىل  اآلخر(،  ربيع 

)الدّوة( غريب  النصريي يف منطقة  الجيش 

مدينة )تدمر(.

املكتب اإلعالمي أعلن نقال عن مصدر عسكري 

نّفذها  تسلل  عملية  أن  الوالية  يف  مسؤول 

 4 عىل  خاللها  من  سيطروا  الخالفة  جنود 

نقاط للنصريية وعىل املزارع املحيطة بها.

وأضاف املكتب اإلعالمي أّن عددا من مرتدي 

منهم  بقي  من  وفر  قُتلوا  النصريي  الجيش 

حيا، عىل إثر هذا الهجوم املباغت.

من  كذلك  متكنوا  اإلسالمية  الدولة  جنود 

 3 بـ  متثلت  متنوعة  عسكرية  آليات  اغتنام 

دبابات ومدافع متنوعة وعربة مصفحة مزودة 

مزودة  أخرى  وعربة  ملم(   57( عيار  مبدفع 

صواريخ  قاعدة  باإلضافة  ثقيل،  برشاش 

املتنوعة  الذخائر  من  وكميات  )كونكورس( 

واألسلحة الخفيفة.

أخرى  كبرية  بخسائر  مني  النصريي  الجيش 

خالل يوم الثالثاء، بعد هجوم استشهادي شّنه 

أحد جنود الدولة اإلسالمية عىل مواقعهم يف 

املنطقة ذاتها.

)أبا  االستشهادي  أن  ميدانية  مصادر  وبينت 

الرباء األدلبي( انطلق بعربة )BMP( مفخخة، 

الوصول وتفجريها  الله- من  ومتكن -بفضل 

وسط تجمع للقوات النصريية يف )الدّوة(.

استهداف  أعقبها  التي  االستشهادية  العملية 

عربة )BMP( تابعة للنصريية بصاروخ موجه 

تدمريها،  عن  أسفر  ما  )كونكورس(  نوع  من 

أدت مقتل وإصابة العرشات من املرتدين.

يف  صّعدوا  اإلسالمية  الدولة  جنود  أن  يذكر 

العسكرية يف  املاضية من عملياتهم  األسابيع 

منطقة )الدّوة(، حيث استطاعوا يف األسبوع 

للجيش  مواقع   3 عىل  السيطرة  املايض 

قُتل  انغامسية  عملية  ونفذوا  كام  النصريي، 

خاللها أكرث من 20 مرتدا نصرييا.

 تســلل ناجــح لجنــود الخافــة فــي )الدّوة( 
وعمليــة استشــهادية تثخــن فــي النصيريــة
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بعد  اإلسالمية  الدولة  لجنود  معاكس  هجوم 

املرصي،  الردة  لجيش  تقدم  محاولة  إحباط 

مدينة  جنوب  اآلخر(،  ربيع   /3( الخميس 

)الشيخ زويد( يف والية سيناء.

وقالت وكالة أعامق أن الجيش املرصي املرتد 

شّن حملة عسكرية محاوال التقدم نحو مواقع 

املجاهدين يف قرية )التومة( جنوب )الشيخ 

لتدور  الخالفة  جنود  لهم  فتصدى  زويد(، 

مواجهات عنيفة مبختلف األسلحة.

أضافت الوكالة أن املجاهدين متكنوا من قتل 

املرصي  الجيش  مرتدي  من  العديد  وإصابة 

)همر(  وعربات  مدرعات  عدة  وإعطاب 

تم   )M60( طراز  من  دبابة  إىل  باإلضافة 

تدمريها إثر استهدافها بصاروخ موجه، لتجرب 

تبقى  ما  تاركني  الفرار  عىل  املهاجمة  القوة 

املرصي  الطريان  قام سالح  التي  آلياتهم  من 

بقصفها ملنع املجاهدين من االستفادة منها.

املكتب  وحسب  اإلسالمية،  الدولة  جنود 

بصد  يكتفوا  مل  سيناء،  لوالية  اإلعالمي 

الحقوا  معاكس  هجوما  شّنوا  بل  الهجوم، 

فيه فلول املرتدين إىل أطراف مدينة )الشيخ 

زويد(، وقاموا بتفجري عبوة ناسفة عىل آلية 

مدرعة ما تسبب بتدمريها يف )حي الرابني(.

جنود الخالفة توغلوا يف املنطقة حتى وصلوا 

إىل حاجز )السدرة( حيث جرت مناوشات بني 

حملــة عســكرية لجيش الردة المصــري تتحول إلى كارثة 

ــف خســائر هــي األعلــى خــال أشــهر مــن المعارك
ّ
جنــود الخافــة يشــنون هجومــا معاكســا يخل

عملية  تنّفذ  األمنية  اإلسالمية  الدولة  مفارز 

اآلخر(،  ربيع   /7( االثنني  جديدة،  نوعية 

مدينة  يف  املرصية  الردة  رشطة  استهدفت 

الجيزة بوسط العاصمة املرصية القاهرة.

الخالفة  جنود  أن  )النبأ(  لـ  مصادر  وقالت 

شّنوا هجوما بعبوة ناسفة عىل حاجز أمني 

محور  يف  وذلك  املرتدة،  املرصية  للرشطة 

)26 يوليو( مبنطقة )العجوزة( يف )الجيزة(.

قتىل  حصيلة  أن  أكدت  ذاتها  املصادر 

الهجوم الذي تم تنفيذه بلغت ما ال يقل عن 

5 عنارص من مرتدي الرشطة، باإلضافة إىل 

إصابة عدد آخر منهم.

يذكر أن املفارز األمنية العاملة يف )الجيزة( 

عىل  الهجوم  من  املنرصم  األسبوع  متكنت 

يف  الفنادق  أحد  أمام  يهود  سياح  حافلة 

شارع الهرم ما أسفر عن مقتل وجرح عدد 

املكلفة  املرتدة  السياح والقوات املرصية  من 

بحاميتهم، كذلك هاجمت مفرزة أمنية موكب 

العقيد  املرتد  املنيب"  مرور  قسم  "رئيس 

)عيل أحمد فهمي( يف منطقة )أبو النمرس(.

حصيلتها إســقاط مســّيرة وتدمير دبابــة وقتلى وجرحى

أدى إىل إسقاطها وتدمريها.

طائرة  جانب  -إىل  خرسوا  الردة  صحوات 

االستطالع- دبابة تم تدمريها بعد أن متكنت 

وزرع  التسلل  من  العبوات  مفارز  إحدى 

وتفجري عبوة ناسفة عليها يف منطقة )عقبة 

ظهر الحمر( التي تعرف بـ )الطفلة(.

جنود  قام  حيث  )درنة(،  مدينة  يف  ونبقى 

الدولة اإلسالمية، الخميس )3/ ربيع اآلخر(، 

صحوات  سيطرة  مناطق  عمق  إىل  بالتسلل 

الردة يف محور )الحيلة( وزرع عبوة ناسفة 

وتفجريها عىل آلية عسكرية.

اإلعالمي  املكتب  وبحسب  أسفرت  العملية 

العسكرية  اآللية  تدمري  عن  برقة  لوالية 

وإصابة من كان فيها من عنارص الصحوات.

فقد متكن  )الساحل(،  إىل محور  وبالعودة 

هجوم  إفشال  من  اإلسالمية  الدولة  جنود 

يف  املجاهدين  مواقع  عىل  الردة  لصحوات 

منطقة الـ )400(.

الجانبني باألسلحة الخفيفة واملتوسطة.

الدولة  جنود  أن  اإلعالمي  املكتب  وأفاد 

اإلسالمية يف سيناء أطلقوا عىل هذه العمليات 

غزوة )أيب عيل القرم( تقبله الله.

وعىل غرار األسابيع املاضية، شّن جنود الدولة 

بالعبوات  الهجامت  من  العديد  اإلسالمية 

الناسفة التي استهدفت آليات جيش الردة، وقام 

املكتب اإلعالمي للوالية بتوثيقها بشكل كامل.

وإىل الغرب من مدينة العريش استهدفت آلية 

املرصية،  الردة  لرشطة  تابعة  الدفع  رباعية 

ومقتل  بتدمريها  تسبب  ما  ناسفة  بعبوة 

وجرح عدد من العنارص. 

كاسحة  تفجريها عىل  تم  ثانية  ناسفة  عبوة 

وقُتل  فُدمرت  املرصي  الردة  لجيش  ألغام 

)سادوت( عىل  منطقة  قرب  وذلك  فيها،  من 

زويد(  )الشيخ  مدينة  بني  الواصل  الطريق 

ومدينة )رفح(، التي شهدت تفجري صهريج 

ينقل املياه للمرتدين.

طراز  من  مدرعة  املجاهدون  استهدف  كام 

وأخرى  زويد(  )الشيخ  مدينة  يف   )M113(

من طراز )YPR( قرب كمني )كرم القواديس( 

بعبوتني ناسفتني ما أسفر عن إعطابهام.

مدينة  جنوب  الدويل(  )الطريق  وعىل 

)العريش( هاجم املجاهدون بعبوة ناسفة آلية 

لجيش الردة، ما أدى إىل تدمريها.

املغرية  )أيب  الشيخ  لغزوة  استكامال 

الدولة  يف  أمنية  مفرزة  قامت  القحطاين( 

اإلسالمية، الجمعة )4/ ربيع اآلخر(، بهجوم 

عىل حرّاس املنشآت النفطية وقُتل عدد منهم 

جنوب غريب والية برقة.

وأوضحت وكالة أعامق أن العملية استهدفت 

عىل  النفطية  املنشآت  لحرس  تفتيش  نقطة 

طريق )مرادة – زلة(، ومتكن جنود الخالفة 

من  عنارص   4 قتل  من  الوكالة-  -بحسب 

الحرس واغتنام عدد من اآلليات واألسلحة قبل 

أن يعودوا إىل مواقعهم ساملني.

اإلسالمية  الدولة  يف  الجوي  الدفاع  مفارز 

طائرة  إسقاط  من  ذاته  اليوم  يف  متكنت 

استطالع تابعة لصحوات الردة أثناء تحليقها 

يف سامء محور )الساحل( يف مدينة )درنة(.

املسرية  الطائرة  أن  ميدانية  مصادر  وأكدت 

تعرضت لرمي باألسلحة الخفيفة أثناء رصدها 

ما  )الساحل(،  محور  يف  املجاهدين  ملواقع 

وبيّنت األنباء الواردة من الوالية أن املجاهدين 

تصدوا ملحاولة املرتدين مستخدمني األسلحة 

الرشاشة الثقيلة وقذائف )الهاون(.

بالهينة  ليست  خسائر  أن  األنباء  وأضافت 

املسلحة  املواجهات  خالل  املرتدون  تكبدها 

متثلت مبقتل وإصابة العديد منهم، إىل جانب 

إعطاب آلية مدرعة، ما تسبب بانسحاب وفرار 

املقاومة  بعد  تقدم  أي  إحراز  دون  املرتدين 

الرشسة التي أبداها جنود الخالفة.

ارتباك في أوساط الصحوات بعد ضربات موجعة في والية برقة

حواجز الشــرطة المرتدة في مرمــى المفارز األمنية

5 قتلــى فــي هجــوم جديــد على مرتدي الشــرطة المصرية

جنود  قام  بنغازي،  مدينة  إىل  وباالنتقال 

باستهداف  )الليثي(  منطقة  يف  الخالفة 

نقطتي متركز لجند الطّاغوت )حفرت(، األوىل 

تم نسفها بشكل كامل بعد تفجري عدة عبوات 

ناسفة عليها، بينام استهدفت الثانية بصاروخ 

مل  لكن  مبارشة،  اإلصابة  وكانت   )SPG-9(

قنص  جرى  كام  ذلك.  نتائج  معرفة  يتسنَّ 

ما  املنطقة  يف  الصحوات  عنارص  من  اثنني 

أدى إىل مقتلهام يف الحال.

)البالد(  املدينة ذاتها ولكن يف منطقة  ويف 

الصحوات مرصعهام  اثنان من عنارص  لقي 

إثر استهدافهام باألسلحة القناصة.

قناصو جيش الخالفة أثناء التصدي 
لحملة جيش الردة املرصي



12 العدد الرابع عشر  | 1437/4/8هـ

تعرض الجهاز األمني التابع للجيش الرافيض لرضبة موجعة إثر وقوع زمرة من عنارصه 

يف كمني محكم لجنود الدولة اإلسالمية، األربعاء )2/ ربيع اآلخر(، يف منطقة )الطارمية(.

وذكر املكتب اإلعالمي لوالية شامل بغداد أن ستة من عنارص استخبارات الجيش الرافيض 

وقعوا يف الكمني وهم )حمزة خميس محمد، باسم حاتم عطية، بالل عطية عبد، ماهر هيثم 

عطية، محمد عطية عبد، عمران موىس جواد املرسومي(.

وأضاف املكتب أن جنود الدولة اإلسالمية قاموا بتصفية العنارص الست التابعني لالستخبارات 

الرافضية مستخدمني األسلحة الخفيفة. 

ويف سياق آخر وضمن غزوة الشيخ )أيب عبد الله سعد األنصاري(، متكن جنود الخالفة 

-بفضل الله- من تدمري عدد من آليات الجيش الرافيض، الثالثاء )1/ ربيع اآلخر(، نتيجة 

استهدافها بالصواريخ يف منطقة )سدة سامراء(.

كام   )SPG-9( بصاروخ  الدفع  رباعية  آلية  استهدفوا  املجاهدين  إن  قالت  الواردة  األنباء 

استهدفوا 3 آليات من نوع )همر( بالصواريخ املوجهة )كونكورس(. 

عمليات االستهداف هذه أسفرت عن تدمري اآلليات األربعة فضال عن مقتل وجرح العديد من 

عنارص الجيش الرافيض. عالوة عىل ذلك أحبط جنود الدولة اإلسالمية محاولة تقدم للجيش 

والحشد الرافضيني، السبت )5/ ربيع اآلخر(، نحو منطقة )صدامية الرثثار(.

وقال املكتب اإلعالمي للوالية أن الهجوم تم التصدي له باألسلحة الخفيفة واملتوسطة فأُجرب 

املهاجمون عىل االنسحاب بعد مقتل وإصابة عدد منهم.

ربيع   /2( األربعاء  اإلسالمية،  الدولة  جنود  شّن  فقد  الطارمية(،  )منطقة  إىل  وبالعودة 

اآلخر(، هجوما مسلحا عىل مقر للجيش الرافيض أدى إىل تدمري عدد من اآلليات ومقتل 

عدد من املرتدين.

وبينت املصادر امليدانية أن الهجوم استهدف مقر الروافض يف قرية )الثائر( التابعة ملنطقة 

)الطارمية(، واستخدم املهاجمون مختلف أنواع األسلحة.

العملية كانت مؤثرة وكبدت الجيش والروافض خسائر متثلت بتدمري وإعطاب 4 آليات من 

نوع )همر( إىل جانب مقتل عنارص من املرتدين، ومل تتوفر إحصائية دقيقة عن عددهم.

مفارز اإلسناد وكام يف كل أسبوع كان لها نصيب من العمليات، حيث جرى قصف تجمعات 

الجيش الرافيض بصواريخ )الكاتيوشا( وقذائف )الهاون( يف سدة سامراء وذراع دجلة.

قتلى في كمين اســتهدف االســتخبارات الرافضية شــمال بغداد

وتدميــر وإعطــاب 8 آليــات فــي )ســدتي الثرثار وســامراء(

بسيارة مفخخة ترضب  استشهادية  عملية 

تجمعا للجيش والحشد الرافضيني، الخميس 

)3/ ربيع اآلخر(، يف منطقة )الزركة( قرب 

حقل )عالس( النفطي.

أن  كركوك  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأشار 

– متكن  األنصاري(  آية  )أبا  االستشهادي 

الله– من الوصول وتفجري سيارته  بفضل 

وسط  املتفجرة  املواد  من  بأطنان  املحملة 

تجمع رافيض أثناء تحضريهم للهجوم نحو 

مناطق املجاهدين يف منطقة )الزركة(.

سقطوا،  والجرحى  القتىل  عرشات 

الهجوم  هذا  يف  اإلعالمي،  املكتب  بحسب 

الذي لحق  الدمار  االستشهادي، إىل جانب 

باملكان.

مصدر لـ )النبأ( أكد أن الهجوم االستشهادي 

من  اثنان  نفذها  انغامسية  عملية  أعقبه 

جنود الدولة اإلسالمية يف خطوط الجيش 

الرافيض الخلفية.

حيث تسلل االنغامسيان )أبو تراب الكردي( 

مواقع  خلف  والتّفا  املهاجر(  يحيى  و)أبو 

الرافضة، ثم باغتا املرتدين باقتحام ثكناتهم 

يف )معمل الجص( واشتبكا معهم قبل أن 

يفجرا حزاميهام الناسفني يف تجمعاتهم.

االنغامسية  العملية  أن  أورد  ذاته  املصدر 

مرتدي  من  العديد  وجرح  مبقتل  تسببت 

الجيش والحشد الرافضيني، وصفت جراح 

بعضهم بالخطرية.

استهداف  أيضا  شهدت  )الزركة(  منطقة 

)أبرامز( نوع  من  الرافيض  للجيش  دبابة 

بصاروخ موجه أدى إىل تدمريها.

كثيف  قصف  مع  بالتزامن  جرت  العملية 

نّفذته مفارز اإلسناد طال مواقع الروافض 

يف حقيل )عالس وعجيل(.

وأوضح املكتب اإلعالمي أن نحو 250 قنربة 

هاون سقطت عىل ثكنات املرتدين، دون أن 

يتسنى معرفة نتائج دقيقة حول ذلك.

أثنــاء تحضيرهــم للهجــوم علــى مواقــع المجاهديــن فــي )الزركــة(

استشــهادي وانغماســيان يشــتتان قطعــان الرافضــة فــي واليــة كركــوك

هجمــات علــى البيشــمركة
فــي واليــة الجزيرة

الجمعة  اإلسالمية،  الدولة  جنود  استهدف 

ملرتدي  تابعة  آليات  ناقلة  اآلخر(،  ربيع   /4(

يف  تسبب  ما  الجزيرة  والية  يف  البيشمركة 

تدمريها.

أن عبوة ناسفة  للوالية  املكتب اإلعالمي  وقال 

انفجرت عىل ناقلة آليات عىل الطريق الرابط 

بني منطقتي )تل الشور( و)الخرايج(، ما أدى 

إىل تدمريها ومقتل وإصابة من فيها.

ويف سياق آخر قصفت مفارز اإلسناد، طيلة 

مرتدي  وثكنات  مواقع  األسبوع،  هذا  أيام 

والية  من  مختلفة  مناطق  يف  البيشمركة 

الجزيرة.

االستهداف  أن عمليات  الواردة  األنباء  وذكرت 

وصواريخ  )الهاون(  بقذائف  متت  التي 

)شندوخة،  مناطق  طالت  )الكاتيوشا( 

وهلوم،  واملالحة،  واملدرجات،  واملرازيب، 

مبدينة  ودوميز  سنجار،  سايلو  وجنوب 

سنجار(، وكانت أغلب اإلصابات مبارشة، وقد 

شوهدت إحدى آليات وهي تحرتق.

اآلخر(،  ربيع   /4( الجمعة  اإلسالمية،  الدولة  جنود  شّن 

هجوما واسعا بعمليتني انغامسيتني و3 عمليات استشهادية 

عىل ثكنات وحواجز الجيش والحشد الرافضيَّني يف )جبل 

مكحول( بوالية دجلة.

بدأ الهجوم بعملية انغامسية نفذها األخ )أبو أحمد املغريب( 

واألخ )أبو يارس الهندي( بجرافة مصفحة فاتحني الطريق، 

بحسب املكتب اإلعالمي لوالية دجلة، أمام االستشهاديني.

)أبو  وهم  الثالثة  االستشهاديون  قام  الطريق  فتح  وبعد 

العفري(  وقتيبة  املرصي،  أدهم  وأبو  الجزراوي،  عائض 

باقتحام حواجز مرتدي الرافضة الواقعة عىل الجبل وفجروا 

سياراتهم تباعا ما أحدث مقتلة كبرية يف صفوفهم.

لـ  مصدر  أكد  كام  الخالفة،  جنود  قام  التايل  اليوم  ويف 

الجبل، فدارت  الرافيض عىل  )النبأ(، باقتحام ثكنة للجيش 

اثنان  الطرفني أسفرت عن مقتل 7 مرتدين،  اشتباكات بني 

عىل  الله  مّن  كام  القناصة،  باألسلحة  استهدافهم  تم  منهم 

عباده املوحدين باغتنام أسلحة وذخائر متنوعة.

الخفيفة  األسلحة  املجاهدون  خاللها  استخدم  أخرى  صولة 

يف الهجوم عىل ثكنة ثانية للروافض يف املنطقة ذاتها، ما 

أوقع 5 قتىل منهم.

ويف وقت سابق قام جنود الخالفة باستهداف ثكنة للرافضة 

 خمــس عمليــات استشــهادية فــي )جبــل مكحــول( ومقتلــة كبيــرة فــي صفــوف الروافــض

املرشكني بالقذائف الصاروخية ما تسبب بإحراقها وإصابة 

من فيها. كام جرى قنص عنرصين أيضا فقتال يف الحال.

عالوة عىل ذلك قصف جنود الدولة اإلسالمية ثكنات املرتدين 

ما  )الهاون(،  وقذائف  )الكاتيوشا(  بصواريخ  الجبل  يف 

أدى إىل إعطاب آلية من نوع )همر( محملة بالعتاد.

ومل يقترص القصف عىل الثكنات يف )جبل مكحول( فقط، 

بل تّم قصفها أيضا يف منطقتي )كراو مخمور وتل الريم( 

وكذلك يف منطقة )األسمدة(.

أبو تراب الكردي تقبله الله

أخبـــــار
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ليخضب دماؤهــم... نور ونار الفاضل،  شيخنا  فارتقى  الله،  بإذن  الرحمن  جنة 

بدمائه الطاهرة راية العقاب التي كان له وللشيخ أيب مصعب 

نسج  يف  وجل-  -عز  الله  بعد  فضٌل  الله-  -تقبله  الزرقاوي 

القائد فهل  قتل  الرافدين،  خيوطها وبسط سلطانها يف بالد 

املرشوع  منا  وإخوانه،  أنس  أيب  بدماء  بل  املرشوع؟  انتهى 

املباركة  البيعة  فكانت  أفنانه  وأزهرت  ساقه  واشتد  وازدهر، 

الله  عبد  أيب  املجاهد  الشيخ  راية  تحت  املجاهدون  والتحم 

ارتقى  حتى  أشهر  إال  هي  وما  الله،  تقبله  الدن  بن  أسامة 

الشيخ أبو مصعب الزرقاوي -تقبله الله- لينال الشهادة التي 

سجن ينتظرها وهاجر بحثا عنها وقاتل طلبا لها سنني، فهل 

حتى  أيام،  إال  هي  ما  بل  ال،  املرشوع؟  عىل  الشيخ  قتل  أثّر 

عزمية،  أمىض  اإلسالم،  فرسان  من  فارسان  الجواد  امتطى 

وأقوى شكيمًة، فلله در أمرينا ووزيره، فبدأت األسود تسطر 

وسالت  والجنوب،  بغداد  يف  الرافضة  عىل  السود  األيام 

وقطعت  أحمر،  الفراتني  لون  أصبح  حتى  الصحوات  دماء 

وقامت  معربا،  الجنة  إىل  املفخخات  وأمست  املرتدين  رؤوس 

الله  وهبوا  الذين  املجاهدين  بأشالء  اإلسالمية،  العراق  دولة 

أرواحهم ودماءهم.

أحب  الله،  لقاء  أحب  من  أن  الجهاد،  يف  الله  سّنة  فكانت 

شهيدين  وارتقيا  الحسنى،  الشيخان  فنال  لقاءه،  الله 

ضد  ساعات  استمرت  رضوس  معركة  بعد  نحسبهام-  -كام 

من  الراية  حمل  من  فخلفهام  واملرتدين،  والرافضة  الصليبيني 

الدولة اإلسالميّة يف عهده، ويشتّد  الله بنيان  بعدهام، ويعيل 

عودها أكرث ماّم سبق،و الحمد لله من قبل ومن بعد.

أيب  أيام  كانت  فكام  نفسه،  ويعيد  يدور  التاريخ  أن  قرأنا 

تجسدت  وثبات  عقيدة  أيام  عنه-  الله  -ريض  الصديق  بكر 

الله وقتال كل من  الوالء والرباء واليقني مبوعود  فيها معاين 

كانت  الله،  رشائع  من  رشيعة  عن  وميتنع  الله  دين  عن  يرتد 

أيام قتال  أيام ثبات وصدق،  الله-  أيام أمرينا ووزيره -تقبله 

والدميقراطيني،  واملمتنعني  والصحوات  والرافضة  املرتدين 

فقد  فتح ونرص،  أيام  عنه-  الله  عمر -ريض  أيام  كانت  وكام 

ساحة  إىل  بالتمدد  إبراهيم  املؤمنني  أمري  موالنا  فرتة  امتازت 

جزيرة  إىل  والتمدد  الخالفة  إعالن  ثم  ومن  املباركة،  الشام 

والقوقاز  وخراسان  والجزائر  وليبيا  وسيناء  واليمن  العرب 

فيها  يؤثر  لن  ومتتد،  باقية  الله-  -بفضل  زالت  وال  وغريها 

ارتقاء قائد وال استشهاد أمري.

باستشهاد  املنافقني  فرح  من  تعجبا  األحرف  هذه  كتبت 

أويل  املجاهدين  من  وأمرائنا،  قادتنا  إخواننا، وطربهم مبقتل 

السبق والبالء الحسن ويكفي هوالء أن يتدبروا يف حال الدولة 

أنس  أيب  دماء  سالت  أن  فبعد  شيوخها،  مقتل  بعد  اإلسالمية 

كانت  الزرقاوي  دماء  وبعد  املباركة،  البيعة  كانت  الشامي 

دولة العراق اإلسالمية، وبعد دماء أمرينا ووزيره كانت الدولة 

وأيب  بكر  حجي  دماء  وبعد  والشام،  العراق  يف  اإلسالمية 

حتى  الخالفة  شعلة  اتقدت  الشهداء  وقوافل  املغريب  أسامة 

دماء  وبعد  الحق،  عن  باحثا  بدينه  يفّر  من  لكل  منارا  غدت 

أيب مهند السويداوي كان فتح الرمادي، وبعد دماء أيب مالك 

التميمي كان فتح السخنة وتدمر.

الله  بأن  فرحهم،  من  أكرث  نفرح  ونحن  قادتنا،  بقتل  يفرحون 

تاريخ  استقرأنا  وقد  الحسنى،  ورزقهم  شهداء  اصطفاهم 

للجهاد  القادة بركة  أن استشهاد  املعارص، فوقفنا عىل  الجهاد 

قادتنا  باستشهاد  الجهاد  أهل  يا  فاستبرشوا  واملجاهدين، 

تلظى  نار  للمجاهدين،  نور  دماءهم  إن  فوالله  واصطفائهم، 

عىل الكافرين، نسأل الله تعاىل أن يتقبل إخواننا الشهداء، وأن 

يلحقنا بهم، وأن يثبتنا عىل الحق حني يفنت الناس.

يف غزوة أحد، وبعد أن التف املرشكون عىل املسلمني وأطبقوا 

عليهم من كل جانب، وقُتل من املسلمني الخرية والقادة وأولو 

الله  أسد  عنه،  الله  ريض  املطلب،  عبد  بن  حمزة  أمثال  السبق 

بن  ومصعب  الرضاعة،  من  وأخوه  الله  رسول  وعم  ورسوله 

قلوب  بلغت  اإلسالم،  يف  سفري  أول  عنه،  الله  ريض  عمري 

إذ  السبعني،  يفوق  ما  الحناجر وزلزلوا، وقُتل منهم  الصحابة 

بها تنترش بني صفوفهم إشاعة مقتل قائدهم رسول الله، صىل 

الذين علمهم -صلوات  الله عليه وسلم، فام كان من الصحابة 

الله ال ألجل  إمنا هو ألجل دين  القتال  أن  ريب وسالمه عليه- 

أْن  الله أو قُتل، إال  شخصه، وأّن اإلسالم باق وإْن مات رسول 

رسول  كان  )إْن  عنه:  الله  ريض  النرض،  بن  أنس  قائلهم  قال 

الله قد مات، فقوموا وموتوا عىل ما مات عليه(، هذه العقيدة 

الراسخة التي ال تهزها رياح الشبهات، قتال يف سبيل الله وإن 

مات القادة واألمراء، بل قتال يف سبيل الله وإن قيل أن رسول 

الله عليه الصالة والسالم قد مات.

ومن  عرش،  الحادية  السنة  إىل  للهجرة  الثالثة  السنة  ومن 

البيت والصحابة  آل  الذي ارتوت تربته بدماء  جبل أحد األشم 

ريض  عائشة  املؤمنني  أم  حجرة  إىل  عليهم،  الله  رضوان 

روحه  يسلم  وسلم-  عليه  الله  -صىل  الله  ورسول  عنها،  الله 

قائدهم  مبوت  املسلمني  شوكة  انكرست  هل  لباريها،  الطاهرة 

الصديق  من  ثبات  إال  الله  رسول  بعد  كان  ما  بل  األعظم؟ 

لفتح  الجيوش  وإرسال  املرتدين  قتال  يف  عنه-  الله  -ريض 

بالد فارس والشام، فهل أثّر سلبا موت رسول الله يف نفوس 

الذي صدق  الصديق  مات  إال سنتان حتى  وما هي  املسلمني؟ 

أثرت وفاته سلبا يف  الله ورسوله، فهل  الله ورسوله وصدقه 

بالعدل  عرفت  عمرية  عرشية  إال  تالها  ما  بل  املسلمني،  حياة 

والنرص والفتح.

عروس  غريب،  أيب  إىل  العرب  جزيرة  يف  أحد  ملحمة  ومن 

أنس  أبو  العامل  العامل  املجاهد  الشيخ  وبينام  بغداد،  حزام 

والجهاد  التوحيد  لجامعة  الرشعية  اللجنة  مسؤول  الشامي، 

إخوانه  برفقة  األفذاذ،  وأحد رجاالتها  اإلسالمية(  الدولة  )نواة 

الغارات واملواجهات، كان عىل موعد مع زفة إىل  ليشارك يف 

إغــارات في )زوبع( و)المحمودية( و)اليوســفية( 

أســود الخافــة يوجعــون الرافضــة فــي واليــة الجنــوب والخســائر البشــرية تعــدت األربعين 
مباغتا،  هجوما  اإلسالمية  الدولة  جنود  شّن 

مواقع  عىل  اآلخر(،  ربيع   /3( الخميس 

الجيش الرافيض يف منطقة )زوبع(، سقط 

عىل إثره نحو 25 مرتدا.

أن  الجنوب  لوالية  اإلعالمي  املكتب  أشار 

مختلف  -مستخدمني  أغاروا  الخالفة  جنود 

للروافض  ثكنات  عدة  عىل  األسلحة-  أنواع 

و)الهيتاويني(  )الطالعة(  منطقتي  يف 

التابعتني لـ )زوبع(.

وأكد املكتب أن حصيلة العملية املباغتة كانت 

هالك قرابة 25 رافضيا بينهم ضابط برتبة 

نقيب، كام متكن جنود الخالفة من إحراق 4 

اغتنامهم  عن  فضال  )همر(،  نوع  من  آليات 

أسلحة خفيفة ومتوسطة.

إىل جانب ذلك سقط 10 عنارص من مرتدي 

قتيل  بني  الرافضيني  والحشد  الجيش 

بعد  اآلخر(،  ربيع   /1( الثالثاء  وجريح، 

تجمع  عىل  اإلسالمية  الدولة  لجنود  هجوم 

لهم يف منطقة )املحمودية(.

عنارص   3 أن  أورد  للوالية  اإلعالمي  املكتب 

من مرتدي الرافضة قُتلوا وأصيب 7 آخرون 

إثر قيام جنود الخالفة بتفجري عبوة ناسفة 

عليهم يف )املحمودية(.

ذاته  اليوم  ويف  )اليوسفية(  منطقة  ويف 

شّن املجاهدون هجومني عىل الروافض، ما 

تسبب مبقتل وإصابة العديد منهم.

أن  )النبأ(  لـ  أكدت  مطّلعة  ميدانية  مصادر 

دورية  ناسفة عىل  بعبوة  كان  األول  الهجوم 

الهجوم  كان  بينام  الرافيض،  للحشد  راجلة 

الثاين -الذي كان بعبوة ناسفة أيضا- عىل آلية 

تقل مجموعة من عنارص الجيش الرافيض.

جنوده  من  مزيدا  خرس  الرافيض  الجيش 

مناطق  إىل  بها  قاموا  تسلل  محاولة  بعد 

جنود الدولة اإلسالمية يف والية الجنوب.

قاموا  الروافض  أن  أفادت  ذاتها  املصادر 

بعملية تسلل محاولني مباغتة جنود الخالفة، 

لهم،  محكم  كمني  بنصب  املجاهدون  فقام 

لتدور اشتباكات بني الطرفني مبختلف أنواع 

األسلحة متكن خاللها املجاهدون من قتل 5 

عنارص واغتنام أسلحتهم، ولله الحمد.

لجنود  األخرى  العسكرية  العمليات  ومن 

الخالفة يف والية الجنوب، قتل 3 عنارص من 

ثانية  تسلل  محاولة  بعد  الرافيض  الجيش 

رافيض  استهداف  جرى  كام  إحباطها،  تم 

باألسلحة القناصة ما أدى إىل هالكه يف الحال، 

عالوة عىل ذلك أُعطبت آليتان )جرافة وحفارة( 

.)SPG-9( إثر استهدافها بصاروخي

ثكنات  الخالفة  جنود  استهدف  وقد  هذا 

وصحوات  الرافيض  للجيش  وتجمعات 

الردة يف )زوبع وعامرية الفلوجة ومعسكر 

اإلصابة  وكانت  )الهاون(  بقذائف  طارق(، 

دقيقة، ولله الحمد.

الشيخ أبو مالك التميمي تقبله الله

مقاالت
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املفاوضات مبوافقة من جانب زعيمها  األوىل من  الجولة  قد اشرتكت يف  وكانت )طالبان( 

الحايل )أخرت منصور(، والذي تبني الحقاً أنه القائد الفعيل للحركة منذ سنوات، حيث كان 

يقودها باسم )املال عمر(، ويصدر البيانات بتوقيعه، حتى اكتشاف أمر هذه الخديعة، وإعالنهم 

أن )املال عمر( قد تويف منذ سنوات، وأن )أخرت منصور( كان يدير الحركة طوال هذه الفرتة 

أن  إال  أمامه  يبق  مل  وبذلك  السابق،  أمريها  باسم 

يعلن نفسه أمرياً للحركة، ويبايعه قسم منها، فيام 

للحركة،  زعامته  ورفضوا  قادتها  بعض  اعرتض 

فاجتمعوا عىل زعيم آخر للحركة مبايعني له عىل أنه 

األمري الحقيقي لها، ما أدى يف املحصلة إىل حدوث 

تصّدعات يف بنية الحركة ال زالت تهدد بانقسامها 

وتشظيها إىل جامعات متنازعة فيام بينها، خاصة 

وأن موضوع املفاوضات مع الحكومة املرتدة العميلة 

النزاع داخل الحركة، ما دفع )أخرت منصور( وتياره إىل تأجيل  لألمريكيني هو أحد أسباب 

الجولة الثانية من املفاوضات لستة أشهر ريثام يستتب له الوضع داخل الحركة، ويعزز نفوذه 

عىل عنارصها، ويقيض عىل خصومه أو يضعفهم عىل األقل، مستخدماً لتحقيق ذلك أسلوب 

تصعيد الهجامت عىل الحكومة األفغانية املرتدة والقوات الصليبية بشكل غري مسبوق لريفع 

من أسهمه بني جنود الحركة وأنصارها والظهور مبظهر املقاتل الرشس للمحتلني وعمالئهم 

كام تسميهم بيانات )أخرت منصور( ومجلس شوراه "القيادي".

بقادة  قامئة  تقديم  أباد(  )إسالم  حكومة  عرضت  إليه،  دعت  الذي  الرباعي  االجتامع  ويف 

رد  جاء  حيث  لذلك،  للرافضني  وأخرى  الحكومة،  مع  التفاوض  يقبلون  الذين  )طالبان( 

التيار  الحكومة بأنها ستفاوض من يفاوضها، وستحارب من يرفض ذلك، وهم باملحصلة 

الرافض إلمارة )أخرت منصور( وسياسته.

من  والصليبية عموما،  األمريكية خصوصا  السياسية  الدوائر  يقلق  ما  أكرث  كان  األمر  هذا 

إلدخال  يخططون  الذي  "السالم"  مرشوع  إعاقة  إىل  الحركة  داخل  التشققات  تؤدي  أن 

)طالبان( والحكومة فيه، وذلك بأن تدفع )أخرت منصور( خشيته من انشقاق الرافضني عن 

حركته إىل اإلبطاء يف سريه نحو "السالم" مع الحكومة املرتدة يف )كابول(، الدوائر ذاتها 

أكدت أن املخاوف من ذلك زادت بعد إعالن مجموعات من املجاهدين يف خراسان بيعتهم 

ألمري املؤمنني، وإعالن الدولة اإلسالمية عن والية خراسان وتعيني واٍل عليها، يقوم بتنفيذ 

أوامر وتوجيهات أمري املؤمنني يف تلك البقعة من أرض الخالفة.

فوضوح منهج الدولة اإلسالمية يف االستمرار يف قتال املرشكني واملرتدين حتى ال يبقى رشك 

الواقع يف خراسان أن دخول  لله وحده، يفرض عىل  العبادة والحكم  يف األرض، وتكون 

)أخرت منصور( يف "عملية السالم" مع الحكومة املرتدة لن يؤدي إىل وقف القتال، كام لن 

يؤدي إىل وقف نزيف الدم واملال األمرييك يف أطول حرب خاضتها الواليات املتحدة يف 

الخالفة مستمر يف قتاله لكل طوائف  السادس عرش، فجيش  تاريخها وهي تدخل عامها 

بجيشهم  الله،  رشيعة  بغري  حاكمني  وطواغيت  صليبيني  من  خراسان،  يف  والردة  الرشك 

ولكل  الصوفية،  وملرشيك  واإلسامعيلية،  وللروافض  لهم،  املوالية  واألحزاب  ورشطهم، 

الطوائف املمتنعة عن رشائع اإلسالم، ومنها حركة )طالبان( التي مام اقرتفته إعالن أمريها 

الجديد )أخرت منصور( ومجلس شوراه "القيادي" عن امتناعهم عن جهاد "دول الجوار" 

الرشعية  لألوامر  بتحريفهم  معهم،  بإقامة عالقات حسنة  رغبتهم  مبدين  املرشكة،  الكافرة 

باإلحسان إىل الجوار، متغافلني عن حقيقة أن أغلب غزوات النبي -عليه الصالة والسالم- 

كانت عىل القبائل املجاورة للمدينة، بل ولبعض سكانها وهم اليهود، ثم توسعت الفتوحات 

عىل أساس األقرب فاألقرب، فاألقربون أوىل مبعروف التوحيد أن يتم إبالغه إليهم، وأوىل 

مبعروف دحر الطواغيت عنهم.

وكأغلب األحداث يف الدولة اإلسالمية، نجد أن إعالن والية خراسان جاء –بتوفيق رباين– يف 

لحظة فارقة من تاريخ خراسان، حيث كان من مثاره انكشاف خدعة البيعات التي ُجمعت 

)للمال عمر(، وطُلب من األفراد والجامعات االلتزام بها، فام كان من كثري من جنود الحركة 

ليعرضوا  لقاءه  )املال عمر( ويطلبوا  السؤال عن حياة  أن يكرثوا من  إال  الخالفة  قيام  بعد 

عليه بيعة الخالفة، وبعد كثري من األخذ والرد بدأت املعلومات تترسب عن وفاة )املال عمر( 

باسمه  تصدر  كانت  التي  البيانات  كل  أن  حقيقة  انكشفت  ذاته  الوقت  ويف  سنوات،  منذ 

الحكومة ال  السالم" مع  املاضية كانت محض افرتاء عليه، وأن "مباحثات  السنوات  طوال 

األمري  من  وتوجيه  مبوافقة  تجري  أنها  الحركة  عنارص  خداع  جرى  أن  بعد  بها  له  عالقة 

املتوىف، وخوفاً من التحاق عنارصها بالدولة اإلسالمية، أوقف )أخرت منصور( مفاوضاته 

الصليبية،  القوات  وعىل  عليها  )طالبان(  هجامت  من  وصّعد  املرتدة  الحكومة  مع  مرحلياً 

وبدون وجود الدولة اإلسالمية يف الساحة مل يكن )أخرت منصور( ليحسب حساباً للرافضني 

لسياساته، فإصدار الفتوى بقتالهم لشقهم الصف لن يكون أمراً صعباً عىل مجلس شوراه، 

ولكن بوجودها اضطر إىل مراعاة توجهاتهم الرافضة "للسالم" مع الحكومة، ورفع سقف 

مطالبه يف وجهها ووجه الدول الصليبية، خوفاً من انحياز الرافضني لسياساته إىل صفوف 

الدولة اإلسالمية وبالتايل تقويتها أكرث عىل حساب حركته وعنارصها أكرث كلام سار يف 

طريق املفاوضات، وانخفض مستوى وحجم قتاله لألعداء.

املسلمني  املعارك عىل كل  الخالفة يقوم عىل أساس توزيع ثقل  لدولة  العاملي  إن املرشوع 

يف األرض، وتشتيت قوى املرشكني عىل كامل مساحة العامل، وإن خراسان متثل أحد أهم 

دعائم هذا املرشوع، خاصة وأن هذه الساحة متثل اليوم أكرث الساحات استنزافاً للصليبني 

وملواردهم، ويحشد فيها عرشات األلوف من جنودهم، وجزء كبري من ترسانتهم العسكرية، 

كام أنها ستشكل يف املستقبل القريب -بإذن الله- ساحة إشغال كبرية للرافضة الذين تقاتلهم 

اإلسالمية عىل  الدولة  تعمل  نفسه  الوقت  والشام، ويف  العراق  اليوم يف  اإلسالمية  الدولة 

حشد املسلمني يف هذه البقعة املهمة من العامل، بوقوعها بني بعض أهم قوى الكفر العاملي، 

من  تكون  تسعى ألن  دول  وكلها  وإيران وروسيا،  والهند  الصني  من  كل  بها  يحيط  حيث 

أقطاب الهيمنة الدولية، ويف الوقت نفسه 

حشد  وإن  اإلسالم،  أعداء  أشد  من  فإنها 

وبخارى  خراسان  مناطق  يف  املسلمني 

لقتالهم  النهر  وراء  وما  والسند  والهند 

اإلسالم  أهل  جداً يف حرب  أمر رضوري 

عىل املرشكني، ولذلك نجد التخوف الكبري 

وجه  عىل  وروسيا  والصني  الهند  من 

الخصوص من مجاهدي الدولة اإلسالمية 

إمكانيات كبرية يف االتصال  الذي يتيح  الجغرايف  القرب  يف والية خراسان، وذلك بسبب 

يف هذه املنطقة وعرة التضاريس مع مناطق )اإليغور( التي يحتلها الصينيون الشيوعيون، 

يحتلها  التي  والكازاخ(  والطاجيك  )األوزبك  مناطق  و  الهندوس،  يحتلها  التي  و)كشمري( 

و)وزير(  و)البنجاب(  الرافضة،  يحتلها  التي  فارس  ومناطق  ملوسكو،  املوالون  الطواغيت 

انتساب  الدول  هذه  مخاوف  من  يزيد  ومام  باكستان،  طواغيت  من  املرتدون  يحتلها  التي 

اآلالف من املسلمني من هذه املناطق إىل الدولة اإلسالمية، وقتالهم يف صفوف جيشها يف 

العراق والشام عىل وجه الخصوص.

إن والية خراسان ستزداد أهميتها بني ساحات الجهاد يف السنوات القادمة، وسينرص الله 

بجنودها اإلسالم وأهله، وستمتد منها دعوة التوحيد لتقهر الهندوس والبوذيني والشيوعيني 

الله  بإذن  الخالفة،  راية  آسيا وجنوبها كلهم تحت  املسلمون يف وسط  واملرتدين، ويتوحد 

تعاىل وحده.

مقاالت

ارتبطـت العمليـة الكبـرى لجنـود الخالفـة فـي واليـة خراسـان، التـي اسـتهدفت مقـر "قنصليـة باكسـتان" فـي )جـالل أبـاد(، فـي 
أذهـان كثيـر مـن المتابعيـن، باالجتماعـات التـي جـرت قبل أيـام قليلة منها في )إسـالم أباد(، حيـث التقى ممثلـون عن حكومات 
كل مـن باكسـتان وأفغانسـتان والصيـن وأمريـكا، مـن أجـل التحضيـر للجولـة الثانيـة مـن المفاوضـات بيـن الحكومـة األفغانيـة 
المواليـة للصليبييـن فـي )كابـول( وبيـن حركـة )طالبـان( األفغانيـة الوطنية، وذلك بعدمـا توقفت المفاوضات ألكثر من 6 أشـهر 

بعـد اللقـاء األول الـذي جمـع الطرفيـن قـرب العاصمـة الباكسـتانية )إسـالم أباد(.

بعــد عام من إعالن البيعة ألميــر المؤمنين

المكاســب االســتراتيجية لدولــة الخافــة فــي والية خراســان

دخول )أختر منصور( 
 „

في عملية السام 
لن يوقف القتال ضد 

الصليبيين والمرتدين ” 

استراتيجية دولة الخافة 
 „

توزيع ثقل المعركة على 

المسلمين وتشتييت قوى 

المشركين ” 

وســط اســتنفار أمني شــديد في دول جنوب شرق آسيا 

الدولــة اإلســامية تســتهدف رعايــا التحالــف الصليبــي و)جاكرتــا( تهتــز علــى وقــع الهجــوم
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وســط اســتنفار أمني شــديد في دول جنوب شرق آسيا 

الدولــة اإلســامية تســتهدف رعايــا التحالــف الصليبــي و)جاكرتــا( تهتــز علــى وقــع الهجــوم
هزت العاصمة اإلندونيسية )جاكرتا(، الخميس )3/ ربيع اآلخر(، 

الذي  الصليبي  التحالف  رعايا  استهدفت  متزامنة  تفجريات  موجة 

يشّن حربا عىل الدولة اإلسالمية.

األمنية  مفارزها  إحدى  أّن  لها  بيان  يف  اإلسالمية  الدولة  وأعلنت 

العاملة يف إندونيسيا نّفذت الهجوم الذي وقع يف مدينة )جاكرتا( 

بالقرب من مقر "منظمة األمم املتحدة" ومناطق أخرى.

وجاء يف البيان: "ويف عملية نوعية يرّسها الله تعاىل قامت مفرزة 

من جنود الخالفة يف إندونيسيا باستهداف تجمع لرعايا التحالف 

الصليبي الذي يقاتل الدولة اإلسالمية يف مدينة )جاكرتا( بزرع عدد 

من  انفجارها مع هجوم ألربعة  تزامن  التي  املوقوتة،  العبوات  من 

جنود الخالفة -تقبلهم الله- باألسلحة الخفيفة واألحزمة الناسفة".

وكانت حصيلة هذا الهجوم بحسب البيان ذاته مقتل 15 من رعايا 

القوات  من  عدد  وإصابة  مقتل  إىل  إضافة  الصليبي،  التحالف 

اإلندونيسية املرتدة املكلفة بحامية أولئك الصليبيني.

وتوعد البيان رعايا الصليب: "وليعلم رعايا التحالف الصليبي ومن 

يحميهم أنه ال أمان لهم يف ديار املسلمني بعد اليوم بإذن الله".

"األمم  يف  موظفا  املصابني  بني  من  بأن  إعالمية  تقارير  وأفادت 

وقعت  التي  املباركة  العمليات  هذه  يف  بجروح  أصيب  املتحدة" 

بالقرب من مكاتب املنظمة الطاغوتية.

الدولة  لجنود  نوعية  انغامسية  عملية 

يف  اآلخر(،  ربيع   /2( األربعاء  اإلسالمية، 

مبدينة  الباكستانية"  "القنصلية  مبنى 

أهداف أمنية عالية المســتوى في والية خراســان

عمليــة انغماســية علــى "القنصليــة الباكســتانية" وهجــوم علــى المخابــرات األفغانيــة
عن  أسفرت  أفغانستان،  رشق  آباد(  )جالل 

الباكستانية  االستخبارات  يف  ضباط  مقتل 

والعرشات من منتسبي "القنصلية".

أن  خراسان  لوالية  اإلعالمي  املكتب  وأورد 

بأحزمتهم  انطلقوا  املجاهدين  من  ثالثة 

"القنصلية  مبنى  داخل  وانغمسوا  الناسفة 

الباكستانية" الكائنة يف مدينة )جالل آباد(.

فقام أحد االنغامسيني الثالث بتفجري حزامه 

ما  "القنصلية"،  مبنى  الناسف عىل حراس 

أدى إىل مقتل جميع أولئك الحراس وتدمري 

لالنغامسيَّني  الطريق  فاتحا  لهم،  آلية 

اآلخَرين.

االنغامسيَّني  أن  اإلعالمي  املكتب  وأضاف 

بتفجري  أحدهام  قام  حيث  املبنى،  دخال 

األخ  عاد  حني  يف  أيضا،  الناسف  حزامه 

املجاهدين  مواقع  إىل  الثالث  االنغاميس 

ساملا، ولله الحمد.

دّمر  ساعات،   4 الـ  قرابة  دامت  املعركة 

"القنصلية"،  مبنى  االنغامسيون  خاللها 

من  وعددا  منتسبيها،  من  العرشات  وقتلوا 

ضباط االستخبارات الباكستانية املرتدة. 

األخرى  هي  تعرضت  األفغانية  املخابرات 

اإلسالمية،  الدولة  جنود  قبل  من  لهجوم 

مدينة  يف  اآلخر(،  ربيع   /5( السبت 

)كابول(، أدى إىل مقتل عدد منهم.

أمنية  مفرزة  أن  امليدانية  املصادر  وأفادت 

املخابرات  مرتدي  ناسفة  بعبوة  هاجمت 

منطقة  يف  مقرهم  أمام  العميلة  األفغانية 

)كوتة سنيك( بـ )كابول(.

هذه  عن  نتج  فقد  ذاتها  املصادر  وبحسب 

العملية مقتل 4 مرتدين من عنارص الجهاز 

املخابرايت األفغاين.

الدولة  عمليات  تتواصل  آخر  جانب  من 

اإلعالم  ووسائل  قنوات  ضد  اإلسالمية 

قام  حيث  واملسلمني،  لإلسالم  املحاربة 

اآلخر(،  ربيع   /2( األربعاء  الخالفة،  جنود 

الباكستانية   )ARY( قناة  باستهداف 

مدينة  يف  وجل-  –عز  الله  لدين  املحاربة 

)إسالم آباد(.

استُهدفت  القناة  أن  أكدت  امليدانية  املصادر 

أحد  بإصابة  تسبب  ما  اليدوية  بالقنابل 

العاملني فيها، ووقوع أرضار يف املبنى التي 

تبث منها القناة برامجها. 

يذكر أن هذه العملية هي الثالثة من نوعها، 

استهدفوا  قد  الخالفة  جنود  كان  حيث 

)دن  قنايَت  أيضا  اليدوية  وبالقنابل  سابقا 

من  عدد  إصابة  إىل  أدى  ما  وإكسربيس( 

لحقت  مادية  وأرضار  والحراس  اإلعالميني 

بأبنية القناتني. اثنان من االنغامسيني الثالثة املغريين عىل "القنصلية الباكستانية" واملخابرات األفغانية

قوات األمن اإلندونيسية أثناء الهجوم الذي شنه جنود الخالفة يف العاصمة )جاكرتا(

أخبـــــار




