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 12صفحة

ً
وجريحا للـ PKK
قتيال
33
ً
المرتدين في الخير وريفها
مني عنارص الـ PKKاملرتدين بسقوط
 33قتيال وجريحا يف صفوفهم خالل
األسبوع الحايل يف مدينة الخري وريفها
بينهم  3قادة وجاسوس.
ففي يوم الخميس ( /30صفر)
استهدف جنود الخالفة باألسلحة
املرتدين
الخفيفة حاجزا ً للـPKK
يف بلدة (الحريجي) بمنطقة الصور،
ما أدى لهالك  3عنارص بينهم قيادي
وإصابة آخر.
وقال املكتب اإلعالمي إنه بعد رصد
جنود الدولة اإلسالمية حاجزا للـ PKK
املرتدين يف بلدة (الحريجي) أليام عدة
شن جنود الدولة هجوما عىل املرتدين
أثناء تواجد أحد قاداتهم يف املكان ما
أدى لهالك عنرصين منهم إضافة
إىل هالك القيادي وإصابة عنرص ...
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عملية نوعية لجنود
الخالفة تخلع قلوب
الروافض في الفلوجة

مقتل  3قادة
وجاسوس خالل
العمليات

قتل شيخ عشرية و7
عناصر

6

جنود الخالفة في
سيناء يدمرون 5
آليات عسكرية

ويقتلون عنصرا
ويصيبون آخر

4

تقرير

قصة شهيد

أضواء على عملية (ملبورن)
المباركة

(أبو عبيدة) تقبله هللا التحق
ً
ولما يبلغ 15
بركب الخالفة
عاما
ّ

8

7

ارتكبوا العديد

من الجرائم بحق
الموحدين

حركة (الشباب
الصومالية) تطلق يدها
في دماء جنود وأنصار
الدولة اإلسالمية

8

مقتل وإصابة  65مرتدا بعمليات جنود
الخالفة في خراسان

مُني عنارص االستخبارات والرشطة
األفغانية املرتدة خالل األسبوع
الحايل بسقوط نحو  65مرتدا
بني قتيل وجريح جراء عملية
استشهادية نفذها أحد جنود
الخالفة بالقرب من مقر الرئاسة يف
مدينة كابل إضافة إىل تمكنهم من

قتل أحد رؤوس الروافض املدعو
(سيد وقار حسني) ،وتفجري عبوة
ناسفة عىل عنارص موالني للحكومة
املرتدة.
وبحسب املكتب اإلعالمي فقد
انطلق األخ االستشهادي جُ ليبيب
الخراساني (تقبله الله) االثنني

9

( /4ربيع األول) نحو تجمع
للرافضة املرشكني وعنارص من
االستخبارات والرشطة األفغانية
املرتدين ،بالقرب من مقر الرئاسة
يف الناحية الثانية بمدينة كابل،
ففجر سرتته الناسفة وسطهم
موقعا ً ما يزيد عىل  55منهم بني
قتيل ...
التفاصيل ص 3

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

مقتل وإصابة  65مرتدا
بعمليات جنود الخالفة
في خراسان منهم 55
بعملية استشهادية

االستشهادي جُ ليبيب الخراساني (تقبله الله)
والية خراسان

مُني عنارص االستخبارات والرشطة األفغانية املرتدة خالل
األسبوع الحايل بسقوط نحو  65مرتدا بني قتيل وجريح جراء
عملية استشهادية نفذها أحد جنود الخالفة بالقرب من مقر
الرئاسة يف مدينة كابل إضافة إىل تمكنهم من قتل أحد رؤوس
الروافض املدعو (سيد وقار حسني) ،وتفجري عبوة ناسفة عىل
عنارص موالني للحكومة املرتدة.
وبحسب املكتب اإلعالمي فقد انطلق األخ االستشهادي جُ ليبيب
الخراساني (تقبله الله) االثنني ( /4ربيع األول) نحو تجمع
للرافضة املرشكني وعنارص من االستخبارات والرشطة األفغانية
املرتدين ،بالقرب من مقر الرئاسة يف الناحية الثانية بمدينة
كابل ،ففجر سرتته الناسفة وسطهم موقعا ً ما يزيد عىل 55
منهم بني قتيل وجريح.
وأضاف املكتب أنه ويف اليوم ذاته تم بتوفيق الله أيضا ً ،تفجري
عبوة ناسفة عىل عنارص ميليشيا موالية للحكومة األفغانية
املرتدة يف منطقة (برنرنج)  ،ما أدى لهالك عنرص وإصابة 3
آخرين ،ولله الحمد واملنّة.
ويف يوم الثالثاء ( /5ربيع األول) تمكن جنود الدولة اإلسالمية
من اغتيال أحد رؤوس الرافضة املرشكني املرتد املدعو (سيد وقار
حسني) بنريان أسلحتهم الرشاشة يف منطقة (إجلشن معمار)
بمدينة كراتيش يف باكستان ولله الحمد.
إضافة إىل ذلك استهدف املجاهدون ظهر الخميس ( /30صفر)
باألسلحة الخفيفة أحد عنارص طالبان املرتدين قرب قرية
(تريىل) بمنطقة (جربهار) يف ننجرهار ما أدى لهالكه.
وتمكن املجاهدون كذلك الجمعة ( /1ربيع األول) من تفجري
عبوة ناسفة عىل آلية للجيش األفغاني املرتد بمنطقة (مزرين)
يف ننجرهار ،ما أدى إلعطابها ،كما استهدف جنود الخالفة
باألسلحة الرشاشة اثنني من الرافضة املرشكني بمنطقة (بشتون
أباد) يف مدينة كويتة ،ما أدى لهالك أحدهما وإصابة اآلخر ،ولله
الحمد عىل تسديده.
ويف يوم السبت ( /2ربيع األول) فجر جنود الدولة اإلسالمية
عدة عبوات ناسفة كانوا قد زرعوها يف منزل عىل عنارص ميليشيا
موالية للحكومة األفغانية املرتدة بمنطقة (مزرين) يف ننجرهار،
ما أدى إلصابة  3منهم بجروح بليغة نسأل الله أن يعجل
بهالكهم.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

االفتتاحية 3

سبل الطواغيت
من سنن الله يف الحياة الدنيا أن أفعال الناس تتشابه مهما اختلف الزمان واملكان
ين َخ َلوْا ِم ْن َقبْ ُل َو َل ْن تَ ِج َد ل ُِسنَّةِ ال َّلهِ تَبْ ِد ً
{سن َّ َة ال َّلهِ ِف ا َّل ِذ َ
يل }
إن تقاربت الظروف ُ
[األحزاب ،]62 :ومن ذلك تشابه أفعال الطواغيت عىل م ّر الزمان من تدرج يف الطغيان
وإذالل خلق الله ما داموا عليهم قادرين ،وطلب رىض الناس إن خافوا زوال ملكهم ،أو
استبدال ذلك بالبطش بهم بكل رعونة وتجرب إن ظنوا أنهم قادرين عليهم.
وقد ذكر ربنا سبحانه يف كتابه العزيز فرعون نموذجا ً وقص علينا شيئا مما دار بينه
وبني نبي الله موىس عليه السالم ،ويف ذلك عربة لكل معترب وبيان لحال كل طاغوت
من بعده ،فعندما جاءه موىس بادئ األمر حاول الظهور بمظهر املحاور الذي يبحث
عن الحجة ،فجمع السحرة لريدوا عىل موىس بعد أن زعم ّ
أن ما عنده من آيات الله
سحر جاء به موىس عليه السالم ،فلما اجتمع السحرة وظهرت لهم اآليات آمنوا بموىس
فظهرت حقيقة فرعون التي حاول أن يخفيها { َقا َل فِ ْرعَ ْو ُن آمَ نْتُ ْم ِبهِ َقبْ َل أ َ ْن آذَ َن َل ُك ْم
ُون * َل ُ َق ِّ
إ ِ َّن َهذَ ا َلمَ ْك ٌر مَ َك ْرتُمُو ُه ِف ا ْلمَ ِد ينَةِ ِلتُ ْخ ِرجُ وا ِمنْهَ ا أ َ ْه َلهَ ا َف َسو َ
ْف تَعْ َلم َ
طعَ َّن
ص ِّلبَن َّ ُك ْم أ َجْ مَ عِ َ
ني } [األعراف.]124 ،123 :
أ َيْ ِد يَ ُك ْم وَأ َ ْرجُ َل ُك ْم ِم ْن خِ َل ٍ
ف ث ُ َّم َل ُ َ
فلم يردعه عن التنكيل بهم نظر الناس له وإبصارهم كيف انترص الحق الذي أراد
أن يغلبه بالدجل والسحر ،بل تغلبت عليه صفات الكرب والجربوت والطغيان ،ثم نكل
ببني إرسائيل وآذاهم ،فلما أرادو الخروج من عنده الحقهم حتى ألجأهم للبحر الذي
كان فيه غرقه ،ومع ما فعل من طغيان وما رد من آيات الله إال أن رغبته وطمعه يف
سا ئِي َل
الحياة لم يرده عن زعم اإليمان { َقا َل آمَ ن ْ ُت أَن َّ ُه َل إ ِ َل َه إ ِ َّل ا َّلذِي آمَ ن َ ْت ِبهِ بَنُو إ ِ ْ َ
ني } [يونس ]90 :فكان جواب الله له ْ
وَأ َنَا ِم َن ا ْلم ُْسل ِِم َ
صي َْت َقبْ ُل َو ُكن ْ َت ِم َن
{آل َن َو َق ْد عَ َ
ا ْلم ُْف ِس ِد َ
ين } [يونس.]91 :
فكان هذا حال الطواغيت من قبله ومن بعده ،فقد آذت قريش رسول الله صىل عليه
وسلم بكل وسيلة وقد ارتكبوا يف املسلمني كثريا مما يصنفونه من العار ،كل ذلك حسدًا
وحقد ا ً عىل أهل الحق واإليمان.
وطواغيت الغرب الصليبيني اليوم ليسوا ببعيدين عنهم ،حيث ادعوا يف حكمهم حفظ
حقوق اإلنسان زعموا! وسنوا يف ذلك القوانني تلو القوانني ،ولكنهم إن أحسوا بالخطر
عىل أنفسهم من أيّ جهة كانت أو حتى إن أ ثّر ذلك عىل شهواتهم ،تصبح قوانينهم
هباء منثورا وعرض الحائط أوىل بها عندهم ،وكأنما صورة فرعون تتجسد فيهم مرة
أخرى.
فأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغريهم من دول الصليب واملرتدين الذين ملؤوا الدنيا
ضجيجا عند مقتل رجل واحد عىل يد طواغيت آل سلول ،بينما لم يتوانى هؤالء عن
صب حمم طائراتهم عىل املسلمني يف املوصل وحلب والرقة وغريها من ديار اإلسالم
دون مراعاة لنساء أو أطفال وشيوخ ،ال ليشء إال أنهم قالوا ربنا الله فنسفوا البيوت
فوق رؤوسهم ومزقوا أجسادهم وأحرقوا جثثهم فال يرى هؤالء الطواغيت فيهم أكثر
من أرقام.
أن األمور خرجت من أيديهم ّ
فكلما رأى الطواغيت ّ
وأن هناك من يحاول كرس طوقهم،
يلجؤون مبارشة إىل طريقة فرعون األوىل { َقا َل َسن ُ َقتِّ ُل أَبْنَا َء ُه ْم َون َ ْستَحْ ِيي ن َِسا َء ُه ْم َو إ ِنَّا
َف ْو َقهُ ْم َقاهِ ُر َ
ون} [األعراف ،]127 :فيشنّون حمالت إبادة ،هدفهم يف ذلك كرس عزيمة
أهل اإليمان وتحطيم عزائمهم وتمكني اليأس من قلوبهم.
ولم يعي الطواغيت ّ
أن هذه الحيلة لم تفلح ال قديما وال حديثا ،فلم تكرس عزيمة موىس
عليه السالم ولم تؤثر يف رسول الله وصحابته ولم يهن أهل اإلسالم عىل مر العصور،
وال أدل عىل هذا من أفعالهم يف املايض القريب يف سجن جونتنامو وأبو غريب التي
أرادو فيها كرس املجاهدين ،فلم تميض عدة سنني حتى أعلنت الخالفة من رحم هذه
األهوال وتحت سمع وبرص الطواغيت ورغما عن أنوفهم ،فلم تزل الدولة باقية من
إعالنها ولم تزدها املحن إال قوة وصالبة ،ولن يعي ذلك أهل الكفر الذي أعمى الطغيان
أعينهم حتى يغشاهم الي َّم فيفيقوا ولن ينفع حينها الندم.
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أخبــار
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ويوم الثالثاء ( /5ربيع األول) تمكنت
مفرزة أمنية من جنود الخالفة من
استهداف عنرصين من الـ PKK
املرتدين بأسلحة كاتمة للصوت يف
منطقة (الزر) ،ما أدى لهالكهما ،كما
تمكنت املفرزة –بفضل لله وحده -من
تفجري دراجة مركونة عىل آلية تُق ّل
عليها ،يف قرية (أبو حردوب) ،ما أدى عنارص من الـ  PKKاملرتدين يف املنطقة
إلعطابها وهالك وإصابة  6عنارص كانوا ذاتها ،ما أدى إلعطابها وإصابة  3كانوا
عىل متنها ،ولله الفضل واملنّة.
عىل متنها ،ولله الحمد واملنّة.
إضافة إىل ذلك استهدف املجاهدون
اغتيال قيادي واغتنام سالحه
السبت ( /2ربيع األول) عنارص من
الـ  PKKاملرتدين يف منطقة (فليطح)
ويف يوم األربعاء ( /6ربيع األول)
بريف الخري ما أدى لهالك أحدهم.
بينما تمكنت مفرزة أمنية من جنود الدولة استهدف جنود الدولة اإلسالمية أحد
اإلسالمية األحد ( /3ربيع األول) من تفجري قياديي الـ PKKاملرتدين يف منطقة
عبوتني ناسفتني عىل آلية رباعية الدفع للـ (الحوايج) بالقرب من جرس امليادين
 PKKاملرتدين يف قرية (الدحلة) ،ما أدى باألسلحة الرشاشة ما أدى لهالكه.
وقال املكتب اإلعالمي إن جنود الخالفة
إلعطابها وهالك من فيها.
وقال املكتب اإلعالمي أنه ويف اليوم ذاته اغتالوا القيادي املرتد بعد رصده
قامت مفرزة أمنية أخرى باستهداف مقر ومتابعته ،وتحينوا الفرصة املناسبة
للـ  PKKاملرتدين باألسلحة الرشاشة لذلك ،واغتنموا سالحه بعد قتله بفضل
يف بلدة (ذيبان) ،ما أدى لهالك اثنني الله ،وعادوا إىل مواقعهم ساملني ،وأضاف
أن عددا من جنود الدولة اإلسالمية
وإصابة آخر ،ولله الحمد.
ويف قرية (الدحلة) مني الـ  PKKاستهدفوا عنرصين آخرين للمرتدين يف
املرتدون بإصابة  4عنارص منهم بعد اليوم ذاته باألسلحة الرشاشة ،يف منطقة
تفجري جنود الخالفة عبوة ناسفة عىل (درنج) ما أدى لهالكهما واغتنام
سالحيهما ،ولله الحمد واملنّة.
آلية لهم يوم االثنني ( /4ربيع األول).

ً
وجريحا للـ  PKKالمرتدين
قتيال
33
ً
بينهم  3قادة في الخير وريفها
و(أبو النيتل) بمنطقة الصور ما أدى
والية الشام  -الخير
لهالكه ولله الحمد.
مني عنارص الـ PKKاملرتدين بسقوط أما يف بلدة (الطيانة) فتم بفضل الله
 33قتيال وجريحا يف صفوفهم خالل اغتيال جاسوس يعمل لصالح الـ PKK
األسبوع الحايل يف مدينة الخري وريفها املرتدين باألسلحة الرشاشة ما أدى
لهالكه عىل الفور.
بينهم  3قادة وجاسوس.
ففي يوم الخميس ( /30صفر) استهدف
جنود الخالفة باألسلحة الخفيفة حاجزا ً سقوط  12مرتدا بتفجير عبوتين
ناسفتين
للـ PKKاملرتدين يف بلدة (الحريجي)
بمنطقة الصور ،ما أدى لهالك  3عنارص
ويف يوم الجمعة ( /1ربيع األول) هلك
بينهم قيادي وإصابة آخر.
وقال املكتب اإلعالمي إنه بعد رصد وأصيب عدد من عنارص الـ  PKKيف
جنود الدولة اإلسالمية حاجزا للـ  PKKبلدة (الشحيل) بتفجري عبوة ناسفة عىل
املرتدين يف بلدة (الحريجي) أليام عدة آلية كانت تُق ّلهم ،ما أدى إىل سقوط عدد
شن جنود الدولة هجوما عىل املرتدين منهم بني قتيل وجريح.
أثناء تواجد أحد قاداتهم يف املكان ما كما فجّ ر املجاهدون عبوة ناسفة عىل
أدى لهالك عنرصين منهم إضافة إىل آلية للـ PKKاملرتدين ،ما أدى لهالك 3
منهم وإصابة  3آخرين بينهم قيادي،
هالك القيادي وإصابة عنرص آخر.
واستمرارا الستهداف قادة الـ  PKKإضافة إىل ذلك استهدف جنود الخالفة
املرتدين فجّ ر املجاهدون عبوة ناسفة يف اليوم ذاته آلية رباعية الدفع للـ
عىل قيادي آخر بني قريتي (النملية)  PKKاملرتدين بتفجري عبوة ناسفة

اغتيال  3عناصر للـ  PKKالمرتدين
وهالك وإصابة  5منهم بعبوة
ناسفة في الرقة
والية الشام  -الرقة

م ّكن الله تعاىل جنود الدولة اإلسالمية
خالل األسبوع الحايل من تصفية 3
عنارص للـ PKKاملرتدين يف مدينة
الرقة بسالح كاتم للصوت ما أدى
لسقوطهم قتىل ،إضافة إىل تفجري
عبوة ناسفة عىل آلية للمرتدين يف
بلدة (سلوك) ما أدى إلعطابها وهالك
وإصابة  5منهم بجروح متفاوتة.
حيث اغتال املجاهدون الجمعة (/1
ربيع األول) أحد عنارص الـ PKK
املرتدين بسالح كاتم للصوت قرب
(نزلة شحادة) يف مدينة الرقة.
ويف يوم السبت ( /2ربيع األول)
ّ
نفذت مفرزة أمنية من جنود

الخالفة عملية أودت بحياة عنرصين
مرتدين من الـ PKKحيث تمكنوا
من تصفيتهما بسالح كاتم للصوت
بالقرب من دوار (حزيمة) يف مدينة
الرقة.
كما قامت مفرزة أمنية أخرى بتفجري
عبوة ناسفة عىل آلية للـ PKK
املرتدين يف بلدة (سلوك) ما أدى
إلعطابها وهالك وإصابة  5منهم،
ولله الحمد عىل توفيقه.
ويف فجر يوم االثنني ( /4ربيع األول)
استهدف املجاهدون عنارص الـ PKK
املرتدين باألسلحة الرشاشة والقنابل
اليدوية ،عند حاجز (جديدة خابور)
رشقي منطقة الكرامة ،ما أدى لهالك
أحد العنارص ،ولله الفضل واملنّة.

قتل  4عناصر للجيش النصيري
قنصا في ريف البوكمال
والية الشام  -البركة

استهدف جنود الدولة اإلسالمية خالل األسبوع الحايل  4عنارص من
الجيش النصريي املرتد باألسلحة القناصة ما أدى إىل مقتلهم يف محيط
مدينة البوكمال.
ففي يوم الجمعة ( /1ربيع األول) قنص جنود الخالفة عنرصين من
الجيش النصريي يف محيط مدينة البوكمال ،كما استهدفت مفارز اإلسناد
يف اليوم ذاته تمركزات الجيش النصريي املرتد يف املدينة ذاتها ويف قريتي
(السيال) و(الخريات) بـ  68قذيفة هاون ،وكانت اإلصابات محققة ،ولله
الحمد عىل توفيقه وتسديده.
ويف السياق نفسه تمكن جنود الدولة اإلسالمية الثالثاء ( /5ربيع األول) من
قنص عنرصين آخرين من الجيش النصريي ما أدى إىل مقتلهما ،إضافة إىل
إصابة عنرص آخر إثر استهدافهم باألسلحة القناصة عىل أطراف البوكمال.
إضافة إىل ذلك دمر املجاهدون الخميس ( /30صفر) مدفعا رشاشا عيار
 14.5للجيش النصريي بعد استهدافه بصاروخ موجه يف بلدة (الخريات)،
غرب مدينة البوكمال ،ولله الحمد عىل توفيقه.
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والية الشام  -دمشق

مُني الجيش النصريي املرتد بسقوط
نحو  42قتيال وجريحا خالل األسبوع
الحايل يف منطقة (الصفا) بريف
السويداء إثر استهداف جنود الدولة
اإلسالمية تجمعات املرتدين باألسلحة
الرشاشة والقناصة ،وخالل صد
محاوالت تقدمهم نحو نقاط املجاهدين.
حيث استهدف جنود الخالفة الخميس
( /30صفر) باألسلحة الرشاشة
والقناصة تجمعات عنارص الجيش

جنود الخالفة
يغتالون 4
عناصر للـ PKK
على حاجز في
منبج

ً
وجريحا للجيش
قتيال
42
ً
النصيري في بادية
السويداء
النصريي املرتد أثناء محاولتهم التقدم ص ّد املجاهدون محاولة تقدم للجيش
عىل نقاط املجاهدين ،ما أدى لهالك ما النصريي املرتد يف مختلف املحاور
يف املنطقة ذاتها ،ما أدى لهالك 10
يزيد عن خمسة منهم ،ولله الحمد.
ويف يوم الجمعة ( /1ربيع األول) عنارص منهم ،ويف يوم األحد ( /3ربيع

األول) سقط -بفضل الله -نحو 25
عنرصا من الجيش النصريي بني قتيل
وجريح إثر استهداف جنود الخالفة
لهم بمختلف أنواع األسلحة يف محاور
منطقة الصفا بريف السويداء ،ولله
الحمد واملنّة.
ويف يوم األربعاء ( /6ربيع األول)
تمكن جنود الدولة اإلسالمية يف والية
دمشق من قنص عنرصين من الجيش
النصريي املرتد يف محيط منطقة الصفا
بريف السويداء ولله الحمد.

وقال املكتب اإلعالمي للوالية إن
املفارز األمنية لجنود الدولة اإلسالمية
يف حلب اختارت بعد مراقبة ودراسة
حاجز املرتدين يف قرية (شويحة)
بريف مدينة منبج هدفا لها ،حيث
شنوا هجومهم عىل أفراده باألسلحة

الكاتمة للصوت والرشاشة ما أسفر
عن تصفية جميع أفراد الحاجز
وعددهم  4واغتنام أسلحتهم إضافة
إىل الذخائر التي كانت بحوزتهم،
وعاد املجاهدون إىل مواقعهم ساملني،
ولله الحمد عىل توفيقه.

والية الشام  -حلب

صال جنود الدولة اإلسالمية االثنني
( /4ربيع األول) عىل حاجز للـ PKK
املرتدين باألسلحة الكاتمة للصوت
واألسلحة الرشاشة ما أدى إىل قتل جميع
أفراد الحاجز البالغ عددهم  4مرتدين.

إعطاب همر بعبوة ناسفة
ومقتل عنصرين وإصابة ثالث في
ديالى
والية العراق  -ديالى

تمكن جنود الدولة اإلسالمية بفضل
الله تعاىل خالل األسبوع الحايل من
إعطاب آلية همر للجيش الرافيض
املرتد بعد استهدافها بعبوة ناسفة،
إضافة إىل هالك عنرصين وإصابة
ثالث إثر استهدافهم بنريان جنود
الخالفة.
حيث استهدف املجاهدون الخميس
( /30صفر) عنرصا من الرشطة
املرتدة باألسلحة الخفيفة بمنطقة
(الطبج) يف جلوالء ما أدى لهالكه،
ولله الحمد.

جنود الخالفة

يقتلون  10عناصر
لتنظيم القاعدة

ويسيطرون على

 4مواقع لهم في
(زعج)

أخبــار 5

كما فجّ روا الجمعة( /1ربيع األول)
عبوة ناسفة عىل همر للجيش
الرافيض املرتد يف املنطقة ذاتها ما
أدى إلعطابها ،إضافة إىل استهداف
مقر للجيش الرافيض املرتد أيضا ً بـ
 8قذائف هاون أمس ،وكانت اإلصابة
مسددة.
ويف يوم االثنني ( /4ربيع األول)
استهدف جنود الدولة اإلسالمية
عنرصين من الحشد العشائري املرتد
باألسلحة الخفيفة يف قرية (بني
ويس) بمنطقة السعدية ،ما أدى
لهالك مرتد وإصابة اآلخر بجروح
بليغة ،نسأل الله أن يهلكه.
والية اليمن

تمكن جنود الخالفة يف والية اليمن خالل
األسبوع الحايل من قتل  10عنارص
من تنظيم القاعدة يف اليمن ،إضافة
إىل السيطرة عىل  4مواقع منها جبل
(الخليف) االسرتاتيجي لساعات عدة.
حيث صال عدد من جنود الدولة اإلسالمية
االثنني ( /4ربيع األول) عىل مواقع لتنظيم
القاعدة يف منطقة (زعج) بقيفة ،واشتبكوا

تفجير عبوتين ناسفتين على
همر وآلية للجيش والحشد
المرتدين
والية العراق  -صالح الدين

فجّ ر جنود الدولة اإلسالمية خالل
األسبوع الحايل عبوتني ناسفتني
األوىل عىل آلية للحشد العشائري
املرتد والثانية عىل همر للجيش
الرافيض ما أدى إلعطاب اآلليتني
ومقتل وإصابة عدد من العنارص.
حيث استهدف جنود الخالفة
السبت( /2ربيع األول) آلية للحشد
العشائري املرتد بعبوة ناسفة عىل
جرس(شويش) يف منطقة (الفتحة)
شمال بيجي ،ما أسفر عن تدمريها
وإصابة من كان عىل متنها ،ولله
الفضل واملنة.
معهم بمختلف أنواع األسلحة قرابة 10
ساعات ،وسيطروا عىل  4مواقع منها جبل
"الخليف" االسرتاتيجي لساعات عدة.
وقال املكتب اإلعالمي إن جنود الخالفة
قتلوا  10عنارص من تنظيم القاعدة
وأصابوا عددا كبريا منهم ،خالل صولتهم
عىل مواقع التنظيم يف (زعج) ،ثم عادوا
إىل مواقعهم ساملني وقد َّ
من الله عليهم
بغنائم منوعة ،ولله الحمد واملنّة.

فيما فجر املجاهدون العبوة الناسفة
الثانية الثالثاء ( /5ربيع األول)
عىل همر للجيش الرافيض املرتد يف
منطقة (املعتصم) جنوب رشقي
سامراء ما أدى إلعطابها وهالك
وإصابة من كان عىل متنها.
ويف يوم األربعاء ( /6ربيع األول)
استهدف جنود الخالفة آلية
رباعية الدفع للحشد الرافيض
املرتد باألسلحة الخفيفة يف شارع
(وطبان) بجزيرة سامراء ما أدى
إلعطابها وهالك عنرصين وإصابة
آخر ،ولله الحمد.
إضافة إىل ذلك ّ
من الله تعاىل عىل عباده
املوحدين من ص ّد هجوم لتنظيم القاعدة
عىل عدة مواقع (عواجه  -جالجل -
حميضة) يف قيفة الخميس ( /30ربيع
األول) ،حيث دارات اشتباكات باألسلحة
الخفيفة واملتوسطة والثقيلة استمرت
قرابة  6ساعات ،ما أسفر عن مقتل
وإصابة عدد منهم ،وعادوا مدحورين
يجرون أذيال الهزيمة ،ولله الحمد.

6
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والية العراق  -دجلة

جنود الدولة اإلسالمية
يداهمون (خربة حماد)
ويعتقلون  3من الرافضة فيها

داهم جنود الدولة اإلسالمية الجمعة
( /1ربيع األول) قرية (خربة حماد)
غربي مفرق منطقة القيارة ،واعتقلوا
 3عنارص من الحشد الرافيض املرتد
وقتلوهم باألسلحة الرشاشة ،ولله
الفضل واملنة.
وبحسب املكتب اإلعالمي للوالية فإن
جنود الدولة اإلسالمية وبعد مراقبة
ومعاينة داهموا قرية (خربة حمّ اد)
وفتشوا عددا من منازلها وألقوا
القبض عىل  3عنارص من الحشد
الرافيض املرتد فيها وقتلوهم بعد أن
ساقوهم وقيدوهم.
إضافة إىل ذلك استهدف جنود الخالفة االتحادية املرتدة باألسلحة الرشاشة ما أدى لهالكهم ،ولله الحمد واملنة.
يف اليوم ذاته عنارص من الرشطة عىل (طريق السحاجي) غرب املوصل ،ويف يوم االثنني ( /4ربيع األول)

أسر وتصفية
عنصر من الحشد
وتفجير عبوتين
ناسفتين على
آليتين للشرطة

والية العراق  -كركوك

تم -بفضل الله وحده -أرس وتصفية عنرص من
الحشد العشائري املرتد يف قرية (البو صالح)
غرب الرياض عىل يد جنود الدولة اإلسالمية،
وفجروا عبوتني ناسفتني عىل آليتني للجيش
الرافيض والرشطة االتحادية املرتدين.
وقال املكتب اإلعالمي للوالية إن جنود الدولة
اإلسالمية أرسوا السبت ( /2ربيع األول) أحد
عنارص الحشد العشائري املرتد يف قرية (البو
صالح) بعد متابعة له حيث تمكن املجاهدون
بفضل الله من أرسه وقتله.

فجّ ر املجاهدون عبوة ناسفة عىل
آلية للرشطة االتحادية املرتدة غرب
مخمور ،ما أدى لهالك عنرص.
ويف قرية (البيجواني) بمنطقة
الشورة استهدف جنود الدولة
اإلسالمية الثالثاء ( /5ربيع األول)
أحد عنارص استخبارات الجيش
الرافيض املرتد بالسالح الرشاش ،ما
أدى إلصابته بجروح ،نسأل الله أن
يعجل بهالكه.
ويف يوم األربعاء ( /6ربيع األول)
استهدف املجاهدون مقرا للحشد
العشائري املرتد بصاروخي كاتيوشا
يف قرية (تلول الباج) جنوب الرشقاط
وكانت اإلصابة مبارشة ،ولله الحمد.

كما فجّ ر املجاهدون االثنني ( /4ربيع األول)
عبوة ناسفة عىل آلية للرشطة االتحادية املرتدة يف
قرية (درة) يف منطقة الدبس أول أمس ،ما أدى
إلعطابها وهالك وإصابة من كان عىل متنها ،كما
تم يف املنطقة ذاتها قرب قرية (طويلعة) ،تفجري
محول كهربائي ألحد عنارص الحشد العشائري
املرتد ،ما أدى لتدمريه ،ولله الحمد.
ويف يوم الثالثاء ( /5ربيع األول) فجّ ر املجاهدون
عبوة ناسفة عىل آلية للرشطة االتحادية املرتدة
قرب قرية (طويلعة) بمنطقة الدبس ما أدى
إلعطابها وإصابة من كان فيها ،نسأل الله أن
يهلكهم .

صالوا على المرتدين وقتلوا ضابطين وشيخ عشيرة و 7من العناصر

عملية نوعية
لجنود الخالفة
تخلع قلوب
الروافض في
الفلوجة
والية العراق  -الفلوجة

يف عملية نوعية جديدة خلعت قلوب
الروافض املرتدين اقتحم عدد من
جنود الدولة اإلسالمية يف الفلوجة
الثالثاء ( /5ربيع األول) منزل النقيب
يف الجيش الرافيض املرتد املدعو

(محمد صالح حنش) أثناء تواجده
مع أحد مسؤويل الحشد العشائري
املقدم املدعو (مشعان خليل ابراهيم
الهزيماوي) وأحد شيوخ العشائر

وبحسب املكتب اإلعالمي للوالية فإن
جنود الخالفة جاسوا يف دار الضابط
املرتد أثناء تواجده فيها مع صديقه
الضابط اآلخر وأحد شيوخ العشائر
و 7من العنارص املرتدة وسيطروا
عليهم وقيدوهم أثناء سمرهم يف املنزل
الكائن يف منطقة (الضابطية) شمال
غربي الفلوجة حيث تمت تصفيتهم
بأسلحة كاتمة للصوت ،ولله الحمد
واملنّة.
إضافة إىل ذلك استهدف املجاهدون
يوم السبت ( /2ربيع األول) منزل
القايض بإحدى املحاكم الرشكية
الخاصة باالفرتاء عىل املجاهدين-املدعو (فائز العبيدي) بقنبلة يدوية
املرتد املدعو (صالح مهدي املرعاوي) يف منطقة (الشهداء األوىل) جنوبي
مع  7من العنارص املرتدين فقتلوهم الفلوجة ،ما أدى ألرضار مادية ،ولله
بعد أن سيطروا عليهم وقيدوهم الحمد.
وفلقوا رؤوسهم بالرصاص.

جنود الخالفة في سيناء
يدمرون  5آليات عسكرية
ويقتلون عنصرا ويصيبون آخر

والية سيناء

مُني الجيش املرصي املرتد بسقوط عدد
من عنارصه بني قتيل وجريح بتفجري
عبوة ناسفة عليهم أثناء تفخيخهم بيوت
املسلمني بالقرب من حاجز (الخرافني)
جنوب رفح إضافة إىل تدمري وإعطاب
أسير من الدولة اإلسالمية
في طاجيكستان يقتل

ويصيب عددا من سجانيه

النبأ  -طاجيكستان
قتل أحد جنود الدولة اإلسالمية
املعتقل يف سجن مدينة (خوجند)
شمايل طاجيكستان أحد سجانيه بعد
أن استوىل عىل سالحه ،وأصاب وقتل
عددا آخر من رجال األمن املتواجدين
يف السجن.
وبحسب األنباء الواردة فإن معتقال من
جنود الدولة اإلسالمية هاجم األربعاء
( /29صفر) السجان أثناء تواجده
بقربه واستحوذ عىل سالحه وقتله به،
ثم اشتبك مع عدد من رجال األمن يف
السجن فأصاب وقتل عددا منهم.
جنود الخالفة في الفلبين
يداهمون منزل عسكري
ويقتلونه فيه

 5آليات للمرتدين بينها همر خالل
األسبوع الحايل.
ففي يوم الجمعة ( /1ربيع األول) فجّ ر
جنود الدولة اإلسالمية عبوة ناسفة عىل
عنارص من الجيش املرصي املرتد أثناء
تفخيخهم لبيوت املسلمني بالقرب من
حاجز (الخرافني) جنوب رفح ،ما أدى

أخبـار
متفرقة
منزل أحد عنارص امليليشيا التابعة
للجيش الفلبيني الصليبي وقتلوه يف
منزله.
وقال املكتب اإلعالمي إن جنود الخالفة
داهموا منزل الصليبي الكائن يف قرية
(اليانج) بمنطقة (باتيكول) بجزيرة
(جولو_سولو) يف الفلبني األربعاء (/6
ربيع األول) بعد مراقبته وانقضوا عىل
الصليبي خالل تواجده يف بيته وقتلوه.
اغتيال جاسوس يعمل مع
التحالف اإلفريقي في
الكاميرون

النبأ  -والية رشق آسيا
داهم جنود الدولة اإلسالمية يف الفلبني النبأ  -والية غرب إفريقية
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لهالك وجرح عدد منهم ،ولله الحمد عىل
توفيقه.
ويف اليوم ذاته فجّ ر املجاهدون عبوة
ناسفة أخرى عىل عنرصين من الجيش
املرصي املرتد بالقرب من حاجز
(الصياح) يف رفح ،ما أدى لهالك أحدهما
وإصابة اآلخر ،كما فجروا عبوة ناسفة
أخرى عىل آلية تابعة للجيش املرصي
املرتد االثنني ( /4ربيع األول) بالقرب
من حاجز (الخرافني) رشق مدينة الشيخ
زويد ما أدى لتدمريها.
ويف يوم األربعاء ( /6ربيع األول) تم ّكن
املجاهدون من تدمري وإعطاب  4آليات
عسكرية بتفجري عبوات ناسفة عليها يف

مناطق مختلفة من والية سيناء ،حيث
فجّ ر املجاهدون عبوة ناسفة عىل جرافة
للجيش املرصي بالقرب من منطقة
(الطويل) غرب رفح ما أدى إلعطابها
ولله الحمد ،إضافة إىل تفجري عبوة
ناسفة أخرى عىل عربة كوجار يف اليوم
نفسه قرب جبل (الحالل) وسط سيناء
ما أدى لتدمريها.
واستهدف جنود الدولة اإلسالمية عربة
همر للجيش املرصي بعبوة ناسفة قرب
حاجز (بلعا) يف رفح ما أدى لتدمريها،
إضافة إىل تفجري عبوة ناسفة أخرى عىل
جرافة لهم قرب حاجز (الخرافني) رشق
الشيخ زويد ما أدى لتدمريها ،ولله الحمد.

اغتال جند الخالفة الجمعة (/1
ربيع األول) جاسوسا ً يعمل لصالح
التحالف اإلفريقي الصليبي يف بلدة
(شك) بمنطقة (مروا) يف الكامريون،
ولله الحمد.

آلية رباعية الدفع للجيش الرافيض
املرتد عىل طريق (املخازن) قرب بلدة
(أسكي موصل) ما أدى لتدمريها
وهالك وإصابة من كان عىل متنها.
وقال املكتب اإلعالمي للوالية إن
املجاهدين فجروا عبوة ناسفة عىل آلية
رباعية السبت ( /2ربيع األول) بعد
متابعتها وأوقعوا فيها عددا من القتىل
والجرحى.

اغتيال عنصر صومالي بيد
جنود الخالفة

النبأ  -والية الصومال
اغتال جنود الدولة اإلسالمية الخميس
( /30صفر) يف الصومال أحد عنارص
استهداف بيت عنصر في
الرشطة الصومالية املرتدة بنريان
الحشد بقنبلة يدوية
أسلحتهم يف مدينة (بوصاصو)
واغتنموا سالحه ،وعادوا إىل مواقعهم النبأ  -والية العراق  -شمال بغداد
ساملني ،ولله الحمد واملنّة.
استهدف جنود الدولة اإلسالمية
الجمعة ( /1ربيع األول) بيت عنرص
هالك وإصابة عدد من
يف الحشد العشائري املرتد املدعو
الجيش الرافضي بعبوة
(حسني العبيدي) بقنبلة يدوية ،يف
ناسفة في الجزيرة
منطقة (الطارمية) ما أدى ألرضار
النبأ  -والية العراق-الجزيرة
مادية ،ولله الفضل واملنّة.
تم ّكن جنود الدولة اإلسالمية بفضل
الله تعاىل من تفجري عبوة ناسفة عىل
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ارتكبوا العديد من الجرائم بحق الموحدين

الصومال
يؤيد أو يتعاطف مع الدولة اإلسالمية،
منذ بزوغ شمس الخالفة – ولم تستثني حملة اعتقالهم النساء كذلك،
خاص
حفظها الله -حاول الصليبييون حيث اعتقلوا سبعة نساء من بينهن
والكفار واملرشكون واملرتدون واملنافقون مهاجرات ،نسأل الله أن يفك أرسهن.
وغريهم ،إطفاء نورها يف كل واليات الدولة
اإلسالمية ،بدءا من العراق والشام واليمن السجن  6أشهر لمن يحوز
وخراسان وليبيا ،ولم تكن الصومال استثناء إصدارات الدولة اإلسالمية
من ذلك ،فما إن أعلنت ثلة من مجاهدي حيث أطلقت الحركة -أخزاها الله -قبل
الصومال بيعتهم لخليفة املسلمني الشيخ يومني الرصاص عىل مهاجر سواحييل
أبي بكر البغدادي -حفظه اللهُ -متَحَ دّين من منارصي الدولة اإلسالمية واقتادوه
جربوت الفصائل والتنظيمات ومحطمني وهو ينزف دما ولم يعرف ما إذا كان قد
أصنامها ،حتى سارع فرع تنظيم القاعدة توىف أم اقتادوه وهو جريح إىل السجن.
يف الصومال إىل سفك دماء أولئك املوحدين وبحسب األنباء الواردة فإن الحركة شنت
فاغتالوا الشيخ (أبا النعمان) ،والشيخ حملة االعتقاالت والقتل هذه من باب
(حسني عبدي جيدي) ،واألخ (محمد توجيه رضبة استباقية ألنصار الخالفة
مكاوي) ،واألخ املعلم (عبد الودود) تقبلهم خوفا من موجة بيعات جديدة لخليفة
املسلمني كتلك التي وقعت قبل  3أعوام
الله جمعيا.
ولم يتوقفوا عند ذلك الحد بل زاد غيهم تقريبا والتي أسفرت عن قيام والية
وطال رشهم وتمادوا يف طغيانهم ،وظنوا الصومال حفظها الله.
أن الدولة اإلسالمية –أعزها الله -غافلة ورصح عدد من أقرباء األرسى أن معظم
عما يفعل هؤالء األقزام باملوحدين ،التهم التي وجهت ألقربائهم هي مشاهدة
فطالت يدهم الجبانة خالل الفرتة املاضية أو حيازة إصدارات الدولة اإلسالمية،
العرشات من جنود الدولة اإلسالمية وعادة ما يقيض األسري املتهم بحيازة
ومنارصيها غدرا فباتوا يعتقلون كل من إصدارات الدولة اإلسالمية  6أشهر يف

سجونهم وقد تصل إىل سنتني.
ولم تقترص جرائم هؤالء السفهاء
الحمقى عىل القتل فقط ،بل كان املوت
تحت التعذيب يف املعتقالت وخارجها
من نصيب عدد من اإلخوة واملنارصين
فك الله أرسهم ،فقتلوا األخ (نور غني)
رضبا قبل أن يصل إىل السجن ،ثم قتلوا
األخ املعلم (أبو الكرم) -تقبله الله -داخل
السجن ،وتويف األخ املعلم (سعيد بلبل)
تقبله الله-من شدة املرض بعد أنقطعوا عنه الدواء حتى تويف رحمه الله،
وهناك قائمة طويلة أخرى من املفقودين
الذين ال يُعلم مصريهم حتى اآلن ،وكثري
ممن خرج من سجونهم لم ينج من كرس
أو عاهة مستديمة وبعضهم لم يبق
له من برصه إىل القليل بسبب التعذيب
وفقدان العناية الصحية داخل سجونهم.

ويف اآلونة األخرية تواصلت جرائمهم
ضد املوحدين من جنود الدولة اإلسالمية
وأنصارها ومحبيها ،فطالت يدهم الغادرة
األخ (عبد العزيز عبد الله مرسل) الذي
خطفوه من مزرعته التي تقع بني مدينتي
(بلعد) و(أفجوي) جنوبي الصومال ،ثم
قتلوه رضبا ورموا جثته يف النهر بعد أن
قيدوا يديه ورجليه وفقأوا عينيه وقطعوا

طرف لسانه قاتلهم الله ،وكل ذنبه أن
شقيقه من جنود الدولة اإلسالمية.
واغتالوا الشيخ (مهد معلم) -تقبله
الله -أحد جنود الدولة اإلسالمية بتاريخ
( /3صفر) املايض أمام عائلته يف مدينة
مقديشو ،ثم اغتالوا األخ (محمد عبد
الله حسن) بمقديشو يف ( /12صفر)
املنرصم ألن شقيقه من جنود الدولة
اإلسالمية ،واغتالوا معه األخ (محمود
محمد حسن) -تقبلهما الله ،-واغتالوا
العرشات من منارصي الدولة اإلسالمية
ومؤيديها يف مدينة بوصاصو ويف
مقديشو واملناطق املحيطة بها نسأل الله
أن يرحمهم جميعا.
يفعلون كل ذلك ليصدوا ويرهبوا
املوحدين الصادقني الذين أبرصوا حقيقة
التنظيم وحاله املرتدية التي وصل لها
عن اللحاق بوالية الصومال ،وأنّا لهم ذلك
بإذن الله.
وإنا إذ نسجل هذه الجرائم ال نفعل ذلك
شكاية أو ضعفا منا ،ولكن ليعلم الناس
وخاصة أهلنا يف الصومال ما وصل له
فرع القاعدة يف الصومال ،ألنه حني يأتي
الرد القادم من الدولة اإلسالمية بحول الله
وقوته نكون قد أعذرنا ،قال تعاىل { َو َلمَ ِن
ص بَعْ َد ُ
ظ ْل ِمهِ َفأُو َل ِئ َك مَ ا عَ َلي ِْه ْم ِم ْن
انْتَ َ َ
ِين يَ ْ
ظ ِلم َ
الس ِبي ُل عَ َل ا َّلذ َ
ُون
يل * إِنَّمَ ا َّ
َس ِب ٍ
ُ
اس َويَبْ ُغ َ
ي ا ْلحَ ِّق أو َل ِئ َك
الن َّ َ
ون ِف ْال َ ْر ِض ِب َغ ْ ِ
َلهُ ْم عَ ذَابٌ أَلِيمٌ} (الشورى) اآلية .41

بعد دون أن يصلوا لسلطانها ،فكانوا يد
دولة الخالفة الباطش داخل ديار العدو.
فلقد طالعتنا وسائل اإلعالم الجمعة (/1
ربيع األول) املايض عن قيام أحد جنود
الخالفة بتنفيذ هجوم دهس وطعن لعدد
من رعايا دول التحالف الصليبي بمدينة
ملبورن جنوب رشقي أسرتاليا موقعا ً
عددا من القتىل والجرحى.
نتج عن العملية –املباركة -طعن ثالثة
أشخاص أحدهم فارق الحياة وحالة أحد
الجرحى حرجة ،رافق ذلك اشتعال النار
يف سيارة املنفذ ،حيث قىض األخ املجاهد
البطل قتال برصاص الرشطة إثر مواجهة
مع عنارصها بعد مطاردته لهم يف أحد
شوارع املدينة املزدحمة.
هؤالء األبطال عىل األغلب أنهم لم
يلتقوا بقادة الدولة اإلسالمية وال بأحد
رجالها ،ولم يتلقوا أي دورات رشعية
أو عسكرية يف معسكراتها ،ولم يصلهم
أي تمويل من قبلها ،لكنهم تعرفوا إليها
من خالل أفعالها ،وكلمات قادتها،
ومواقف رجالها ،ومنهجها –منهاج

النبوة -الذي لم تزغ عنه قيد أنملة.
تأتي هذه العملية لتؤكد بأن الدافع وراء
قيام شباب نشؤوا يف أحياء تلك الدول
وتعلموا يف مدارسها وتلقوا الخداع
والكذب طيلة أعوام عرب محطاتها
ووسائل إعالمها- ،قيامهم بتنفيذ
عمليات بطولية بهذه الشجاعة والجرأة،
حيث يطارد أحدهم الصليبيني يف شوارع
مدنهم ،ويعمل الطعن والقتل بهم ،-أن
الدافع وراء ذلك هو العقيدة.
فوضوح املنهج الذي اعتمدته الدولة
اإلسالمية منذ قيامها يف العراق دون
كذب أو مواراة بزعم مصالح عامة أو
خاصة تقدم عىل الدين ،حيث ال يشء
أعظم مصلحة من توحيد الناس لربهم،
وتعليمهم ذلك التوحيد من خالل
ممارسته واقعا عىل األرض ،وإعالن ذلك
والخضوع واإلذعان إليه ،وتوضيح معنى
الكفر والكافر واملرتد وأحكامهما للناس،
وطريقة التعامل مع الكفار واملرتدين،
وتبيني ذلك للناس أجمع ،والصدع بذلك
دون اعتبارات سياسية أو زمانية أو

مكانية هو ما جعل الشاب الذي عاش
يف أحضان الغرب وترعرع يف مدراسه
واستقى ماديته وعلومه املدمرة يستجيب
لهذه النداءات ويُقدّم أغىل ما يملك ،طمعا
برىض الله وتطبيق أوامره وتوحيده،
وإقرار ذلك عىل أرضه.
إنه وضوح املنهج املتوافق مع الفطرة
التي فطر الله الناس عليها ،العقيدة التي
تخلص العبودية لله ،والعمل لله ،وتسند
األمر كله لله ،حيث الله هو الحاكم واآلمر
والناهي وال يشء سواه ،إنه التحرر من
العبودية لألنظمة الوضعية والحياة
املادية ،والخضوع لعبودية الله ونظامه
وحده.
أضف إىل ذلك كله تطبيق الدولة
اإلسالمية لهذا املنهج عىل أرض الواقع
والقتال من أجله والثبات عليه ،والنجاح
يف تطبيقه ،واجتماع أمم الكفر قاطبة
لقتال أصحابه ،هو ما جعل هؤالء الشبان
األبطال يقدمون عىل ما أقدموا عليه،
ثائرين إلخوانهم املستضعفني الذين ال
تفارق طائرات الصليبني سماءهم.

حركة (الشباب الصومالية) تطلق يدها في
دماء جنود وأنصار الدولة اإلسالمية وتغدر بهم

أضواء
على عملية
(ملبورن)
المباركة
استراليا

ما زالت نداءات استهداف الصليبيني
يف ديارهم من قبل الدولة اإلسالمية
–حفظها الله -تلقى آذانا مصغية
واستجابة ق ّل مثيلها ،حيث ال يميض
أسبوعني أو ثالثة إال وتطالعنا وسائل
اإلعالم بعمليات دهس وطعن للصليبيني
يف شوارع مدنهم.
ففي الوقت الذي أعلن فيه الصليبيّون
وأذنابهم املرتدون عن انتهاء الدولة
اإلسالمية وطي صفحتها يفاجئنا بني الحني
واآلخر أحد رجالها الجدد ،املبايعني لها عن

قتلوه بعد أن فقأوا عينيه
وقطعوا لسانه ألن أخاه
من جند الخالفة
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أذاق المرتدين في الفلوجة
ألوان العذاب وسقاهم كأس
الحتوف
(أبو عبيدة) التحق بركب
ولما يبلغ  15عاما
الخالفة
ّ
ورحل إلى مواله وهو ابن 20
بالرغم من صغر سنه إال
أنه أذاق المرتدين ألوان
العذاب وسقاهم كأس
الحتوف ،التحق بصفوف
المجاهدين وهو ابن 15
عاما ورحل إلى لقاء ربه
ولم يكمل العشرين ،أبصر
نور الهداية وأنقذه هللا
تعالى من ظلمة الغواية
رغم كثرة الضالين حوله.
إنه أحد أبطال مدينة الفلوجة
ورجاالتها ،نفر للذود عن حياض
الدين والتحق بثغور املجاهدين يف
الفلوجة فور إعالن الخالفة وظهور
الحق املبني ساطعا ،وشارك يف أكثر
معاركها رشاسة ويف أوج شدتها ،عُ رف
خاللها بإقدامه وشجاعته فكان يتقدّم
ً
رغبة بالحتوف.
الصفوف
إنه أبو عبيدة (حسني حسن حسان)
فتًى من فتيان عشرية (البوعيىس) ،تلك
العشرية التي ضل عدد ليس بالقليل
من أبنائها –نسأل الله لهم الهداية-
حيث دفعت بالكثري منهم ملحاربة
املوحدين.
وُل َد بطلنا اليافع عام ( 1420ه) يف
بيئة ال تعرف للجهاد قدرا أو طعما،

فأرشده الله واستقام وثبُت حتى َّ
من
الله عليه بااللتحاق بركب املجاهدين
يف الفلوجة ،وشهد ارتقاء شقيقيه
شهيدين -نحسبهما والله حسيبهما-
يف خضم املعارك التي دارت يف الوالية
فما ضعفت عزيمته وما استكانت
جوارحه.
وتوقا ً لشقيقيه اللذين سبقوه بالطريق
عظيم
ذاتها ،وسعيا ً لنيل ما ناال من
ِ
الدرجات ،سارع لركب املفخخات وقرر
االلتحاق بموكب النور يف معارك مدينة
هيت ،فامتطى جواده ليعقره يف جموع
املرتدين ،وقدر الله تعاىل أال يتيرس له
سبل التنفيذ فعاد لخطوط الرباط مرة
أخرى.
ث ّم انحا َز مع املجاهدين اىل والية الشام
فالتحق بأحد ألويتها وخاض املعارك
إثر املعارك ،والصوالت تتبعها الصوالت،
وقدّر الله إصابته ثالثة مرات ،لكنّه
مع هذا ك ّله ما َ
ركن وما الن ،بل واصل
جهاده بصرب ويقني ،يقني بموعود ربّه
بنرص الدين ولو بعد حني.
و ّملا وطأ أعداء الله من الرافضة
واملرتدين أرض الفلوجة وعاثوا فيها
فساداً ،رضبت الخيل بحوافرها األرض
غيظا ً ممّ ا فعل املرتدون ،فاستلزم

َ
ُلبسون الخيل لجامها
األمر رجاال ً ي
ويمتطونها ليذيقوا أعداء الله أم َّر
الحتوف بالعمليات األمنية.
وثب فارسنا لهذا األمر العظيم يُسابق
لطعن الكىل ورضب الرقاب ،غري
مكرتث بكثرة املتحزبني وال بتساقط
املنهزمني ،فتو ّكل عىل الله وانطلق
بهمّ ة عالية وعزيمة متينة ليكون أحد
رجال املفارز األمنية يف والية الفلوجة.
انطلق ولسان حاله يقول( :والله لن
ندع السالح حتى يحكم الله بيننا والله
خري الحاكمني)ّ .
فيس الله له الوصول
لداخل الوالية واتّخذ من قاطع العامرية
التي يقطنها العديد من أبناء عمومته
سكنا ً ومنطلقا ً لعملياته ،وهناك ج َّد
واجتهد فكان جيشا ً بمفرده ،شارك يف
عمليات عدة بالرصد واملتابعة والتنفيذ
ّ
تنغص
واستعمله الل ُه ليكون غصة
عيش املرتدين يف عُ قر دارهم.
ويف يوم  ١٤صفر من الشهر املايض
ُك ّلف فارسنا بزرع عبوة ناسفة ،وركن

دراجة مفخخة بمفرده لرتل للمرتدين
يف عامرية الفلوجة ،فأع َّد له العدة
وتو ّكل عىل الله وحاديه قوله تعاىل:
(فرتبّصوا إنّا معكم مُرتبِّصون) وعند
اقرتابهم من مكان العبوة فجّ رها عليهم
ثم اتبعها بتفجري الد ّراجة التي سبق
وركنها بمكان توقع تجمع املرتدين
َ
وأثخن فيهم إثخانا عظيماّ ،إل أنّه
فيه،
أحس من نفسه طول املقام ،فابتدر
ّ
الحِ مام منغمسا ً بنفسه عىل ما ّ
تبقى
ُ
(وعجلت
منهم وبني عينيه قوله تعاىل:
إلي َك ربّ ل َِتىض) فأست َّل حزامه
وفجّ ره يف جموعهم حاصدا ً عددا ً أكرب
من الهلكى واملصابني الذين وقعوا يف
تفجري العبوتني ،ولسان حاله يقول:
ُ
تنطق ّ ..
إن
ّملا نخاطب فالصوارم
ُ
تفلق.
للجماجم
الصوار َم
ِ
وهنا كانت نقطة التحول الجوهرية
حيث انتقل من ساحات الوغى اىل
منزلة أسمى وأعىل من ذلك أال وهي
الشهادة ! نحسب ُه نالها والله حسيبه.
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ذكر الشــيخ أبو حمــزة املهاجر
تقبلــه اللــه يف كتابــه (الدولة
النبويــة) بعــض أحــوال الدولة
النبويــة من الناحية العســكرية
وقد أوردنا ســابقا ً مقدمة ووقفة
أوىل عــن ذلك ونورد هنــا تكملة
للوقفات:
الوقفة الثانية :هو قوله ريض الله
عنه "فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش
فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر"،
أي أن أمري الجيش أبا عبيدة ريض
الله عنه جمع أزواد الناس الخاصة
وأرشك الجميع يف القسمة ،مع أنه
يجوز يكون بعضهم أكثر زاد ا ً من
بعض ،والحاجة إليه شديدة والتمسك
بماله قد يكون سببا ً يف نجاته.

الحالة العسكرية
في الدولة النبوية
2
يجربهم عىل ذلك إذا كانت رضورة
كما سبق يف كالم املهلب رحمه الله،
وخاصة أن حديث جابر والحديثني
السابقني ليس فيهما إال األمر بالفعل
وال أثر للكالم عن الثمن .هذا وقد
مدح النبي صىل الله عليه وسلم هذا
الفعل يف الحرض والسفر فقال صىل
الله عليه وسلم كما يف الصحيحني" :
إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو أو
ق ّل طعام عيالهم يف املدينة جمعوا ما
كان عندهم يف ثوب واحد ثم اقتسموه
بينهم يف إناء واحد بالسوية ،فهم
مني وأنا منهم ".

نقل ابن بطال عن املهلب رحمه
الله قوله " :فللسلطان أن يأمر
الناس باملواساة ويجربهم عىل ذلك
ويرشكهم يف ما بقي من أزوادهم
إحيا ًء ألرماقهم وإبقا ًء لنفوسهم،
وفيه أن لإلمام أن يوايس بني الناس
يف األقوات يف الحرض بثمن و بغري
ثمن كما له فعل ذلك يف السفر" .مما سبق يتضح جرم من دنت نفسه
وخبثت طبيعته فعمد إىل مال الله
ا هــ
وأخذ منه وعنده فض ُل زادٍ خاص به
وإنما فعل أبو عبيدة هذا متأسيا ً يف وقت حاجةٍ أ َّملت بإخوانه وأ ُ َسهم
بفعل رسول الله صىل الله عليه وخاصة األرسى و الشهداء ،فال هو
وسلم ،فعن سلمة ريض الله عنه قال :جا َد بماله واقتسمه مع أهل العوز من
" َخ َّفت أزوا ُد القوم وأملقوا فأتوا إخوانه وال ترك لهم ما يسد رمقهم
النبي صىل الله عليه و سلم يف نحر فاحتال لذلك بكل حيلة ،كل ذلك
إبلهم فأذن لهم" ،ويف الحديث فقال تحت تأثري ضعف اليقني ،وأنه يريد
رسول الله صىل الله عليه وسلم :أن يرتك رزقا ً لعياله من بعده وال
ملآس وجدها عند غريهم،
" نادي يف الناس فيأتون بفضل يتعرضون ٍ
أزوادهم" ،فبُسط لذلك نطع وجعلوه أال تعست النفس الدنيئة ! فعن ابن
عىل ذلك النطع ،فقام رسول الله صىل عمر ريض الله عنه قال" :خرجت مع
الله عليه وسلم فدعا وب َّرك عليه ،النبي صىل الله عليه وسلم حتى دخل
وعن سويد بن النعمان أنه خرج بعض حيطان األنصار فجعل يلتقط
مع رسول الله صىل الله عليه وسلم من التمر ويأكل فقال يل " :يا ابن
عام خيرب حتى إذا كانوا بالصهباء عمر مالك ال تأكل؟" قلت" :يا رسول
وهي أدنى خيرب صىل العرص ثم دعا الله ال أشتهيه" ،قال" :لكني أشتهيه
صبحُ رابعةٍ لم أذق طعاما ً ولم
باألزواد فلم يُؤتى إال بالسويق فأ ُ ِم َر وهذه ُ
أجده ولو شئت لدعوت ربي فأعطاني
فيه فث ُ ِري .الحديث.
مثل ملك كرسى وقيرص ،فكيف بك يا
ففي األحاديث السابقة ما أكدناه ابن عمر إذا بقيت يف قوم يخبؤون
عن حالة الجيش النبوي وضعف رزق سنتهم و يضعف اليقني".
تمويله ،وفيه أنهم استحبوا لإلمام
أن يُطيب خاطر الناس ولو بالكلمة الوقفة الثالثة :عن سبب الغزوة
الطيبة حتى يُعطوا ما بأيديهم عن -وإن جاء الكالم متأخرا ً عمد ا ً -وهي
َّ
"نتلقى عريا ً
طيب نفس يف أوقــات الشدة ،أو يف قوله ريض الله عنه
لقريش " ،والعري :هي األبل التي
يعدهم بثمنه حال اليرس ،وإال فله أن
ٍ

يف الفتح " :ويف الحديث إشارة إىل
فضل الرمح ،و إىل حِ ِّل الغنائم لهذه
األمة ،وإىل أن رزق النبي صىل الله
عليه وسلم جُ عل فيها ال يف غريها من
املكاسب ولهذا قال بعض العلماء
إنها أفضل املكاسب" .اهــ
وقال القرطبي رحمه الله تعاىل" :
واألسباب التي يطلب فيها الرزق
ستة أنواع أعالها كسب نبينا محمد
صىل الله عليه وسلم قال "جعل
رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة
والصغار عىل من خالف أمري"
خرجه الرتمذي وصححه ،فجعل الله
رزق نبيه صىل الله عليه وسلم يف
كسبه لفضله وخصه بأفضل أنواع
الكسب " .اهــ

تحمل الطعام وغريها ،قال صىل
الله عليه وسلم" :أ ُعطيت خمسا ً لم
ُ
نرصت بالرعب
يعطهن أحد قبيل:
مسرية شهر ،وجُ علت يل األرض
مسجد ا ً وطهورا ً فأيما رجل من أمتي
أدركته الصالة فليصيل ،وأحلت يل
املغانم ولم تحل ألحد قبيل" ،قال
السعدي رحمه الله" :وذلك لكرامته
َّ
حض الله تبارك وتعاىل عباده
عىل ربه وكرامة أمته وفضلهم وكمال ولقد
إخالصهم فأحلها لهم ولم ينقص من املؤمنني املجاهدين عىل الكسب من
الغنيمة وأنها أحل الحالل فقال
أجر جهادهم شيئا ً" .اهــ
سبحانهَ { :ف ُكلُوا ِممَّ ا َغنِمْ تُ ْم حَ الَال ً
َ
طيِّبا ً واتقوا الله إن الله غفور
واملتتبع لرسايا النبي صىل الله عليه
وسلم وغزواته قبل بدر يتعجب أن رحيم} ،وقال { :وَعَ َد ُك ُم ال َّل ُه مَ َغا ِن َم
جميع الرسايا والغزوات قبل بدر َك ِثريَ ًة تَأ ْ ُخذُ ونَهَ ا} ،وقال { :وَأ َ ْو َرث َ ُك ْم
ضهُ ْم وَدِ يَا َر ُه ْم وَأ َمْ وَا َلهُ ْم وَأ َ ْر ً
كانت لطلب العري ،فالغنيمة من أ َ ْر َ
ضا
أموال الكفار هي أرشف الكسب عىل َل ْم تَ َ
وها َو َك َ
طئُ َ
ش ٍء
ان ال َّل ُه عَ َل ُك ِّل َ ْ
اإلطالق وأطيبها ،وقد جعلها الله َق ِد يرا ً}.
مصدر قوت نبينا وآل بيته ،فقال
صىل الله عليه وسلم " :بُعثت بني ولذا كان صىل الله عليه وسلم يخرج
يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله بنفسه يف طلب العري -أي الغنيمة-
وحده ال رشيك له وجعل رزقي تحت ويخرج معه أكابر الصحابة األغنياء
ظل رمحي وجعل الذلة والصغار عىل منهم والفقراء ،وليس أدل عىل عظم
من خالف أمري " ،والحديث رواه هذا الرشف -أي طلب أموال الكفار-
اإلمام أحمد واستشهد به البخاري أن جعل الله أهل بدر أعظم أهل
اإلسالم أجرا ً وهم يف األصل خرجوا
رحمه الله.
ً
ولقد حرم الله الصدقة والزكاة عىل طلبا لعري املرشكني ،قال الله تعاىل:
ات َّ
رسول الله صىل الله عليه وسلم { َوتَ َود َ
الش ْو َكةِ تَ ُكو ُن
ي ذَ ِ
ُّون أ َ َّن َغ ْ َ
ألنها طعام الضعفاء واملساكني وهي َل ُكمْ} ،قال صىل الله عليه وسلم يف
أوساخ الناس ،فاقتىض مقام النبوة شأن عري أبي سفيان كما يف صحيح
أن يكون كسبه صىل الله عليه وسلم مسلم " :إن لنا طلبا ً فمن كان ظهره
وقوت عياله من كسب أويل العزم حارض ا ً فلريكب معنا " ،وعن كعب
األقوياء أربــاب السيف والسالح بن مالك ريض الله عنه قال " :ولم
من الفيء والغنيمة قال الله تعاىل :يعاتب النبي صىل الله عليه وسلم
{مَ ا أ َ َفا َء ال َّل ُه عَ َل َر ُسولِهِ ِم ْن أ َ ْه ِل أحد ا ً تخلف عن بدر إنما خرج يريد
ول َو ِلذِي ا ْل ُق ْربَى العري ،فخرجت قريش مغيثني لعريهم
ا ْل ُق َرى َف ِل َّلهِ َو ِلل َّر ُس ِ
يل } فالتقوا عىل غري موعد كما قال الله
ِني وَا ب ِْن
َّ
الس ِب ِ
وَا ْليَتَامَ ى وَا ْلمَ َسا ك ِ
فرسول الله صىل الله عليه وسلم لم عز وجل ،ولعمري إن أرشف مشاهد
يكن فالحا ً وال حداد ا ً وال نجارا ً وإنما رسول الله صىل الله عليه وسلم يف
كان مجاهد ا ً يف سبيل الله تعاىل يأكل الناس لبدر" .اهــ
من كسب سيفه قائالً" :وجُ عل رزقي
تحت ظل رمحي" ،قال الحافظ

العدد 156
الخميس  7ربيع األول  1440هـ

حدث في
أسبــوع
النظام النصيري يقتل  20من الالجئين
العائدين إلى سوريا

نقلت وسائل اإلعالم عن أحد وزراء الحكومة اللبنانية
املرتدة قوله إن النظام النصريي يقتل الالجئني
العائدين إىل سوريا من لبنان ،مطالبا بضغط عىل
النظام النصريي لوقف عمليات قتل وتجنيد الالجئني
العائدين إىل بالدهم.
وقال إن عودة الالجئني السوريني إىل بلدهم رضورية
ويجب صيانة حق عودتهم ،منوها إىل أن عدد
الالجئني الذين قتلوا بعد عودتهم إىل بالدهم بلغ أكثر
من  20شخصا ،كما تعرض بعض العائدين لعميات
اختطاف وهذا ما أدى إىل رعب لدى الالجئني.
وعرض صورا ً تظهر تعرض الجئني سوريني عادوا
من لبنان إىل بالدهم للقتل من قبل النظام السوري.
ووصف الوزير حزب الالت اللبناني بـاملحتل لألرايض
واملدن والبلدات السورية ،وقال إن احتالله هذا أدى
إىل نزوح السوريني إىل األرايض اللبنانية وهو مسؤول
عما جرى لهم.
ويف السياق نفسه كشفت بعض التقارير عن أن هناك
قرابة ثالثة ماليني سوري عىل قوائم املطلوبني ،وأن
الئحة االتهام الخاصة بكل واحد منهم مُعدة مسبقا
ومحفوظة.
مقتل  15عنصرا وضابطا نصيريا بنيران
صديقة في تلول الصفا

من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن نحو 15
عنرصا وضابطا من الجيش النصريي والقوات
املساندة له قتلوا األربعاء املايض بقصف صاروخي
مصدره الجيش النصريي خطأ يف منطقة تلول الصفا
بريف السويداء الرشقي.
وأفادت املصادر أن  15عنرصا بينهم ضباط قتلوا
بعد أن استهدفهم صاروخ (أرض-أرض) من نوع
(فيل) عن طريق الخطأ نتيجة عطل فني يف إحدى
راجمات الصواريخ.
وأوضحت أن تلك املجموعة كانت تستعد للمشاركة
يف اقتحام مواقع جنود الدولة اإلسالمية يف تلول
الصفا مما تسبب يف توقف الهجوم ،وتعترب هذه
الحالة الثانية من نوعها التي يسجل فيها قتىل من
قوات الجيش النصريي بقصف مدفعي بالخطأ،
حيث قتل  7عنارص من فصائل املصالحات املرتدة
بعد تعرضهم لقذيفة دبابة تابعة للجيش النصريي
قبل أيام عدة.

أخبــار
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السيول تغرق آليات الجيش النصيري
وأضافت أن الهجوم -الذي وقع يف ساعة متأخرة من
وتعيق حركته في الصفا
مساء األربعاء يف لوس أنجلوس وقتل فيه  12شخصا
من جهة أخرى ذكرت وسائل إعالم محلية توقف إضافة ملنفذ الهجوم -كان هو الهجوم رقم  374منذ
املعارك يف بادية السويداء نتيجة تعرض مواقع مطلع العام.
الجيش النصريي لسيول جارفة تسببت بتعطيل
حركة آلياته ،ما أسفر عن غرق بعض اآلليات الثقيلة
المفتش العام في البنتاغون :النصر على
وترضر مواقع املدافع والخيم والطرقات الرملية التي
الدولة اإلسالمية ما زال بعيد المنال
كان يستخدمها الجيش النصريي النطالق هجماته
عىل مواقع الدولة اإلسالمية يف تلول الصفا ،األمر الذي رصح املفتش العام يف البنتاغون الصليبي إن القضاء
منح مقاتيل الدولة اإلسالمية أسبقية لشن هجمات عىل الدولة اإلسالمية قد يستغرق سنوات ،وقال لقد
عىل مواقع الجيش النصريي وإيقاع قتىل وجرحى يف خرست الدولة اإلسالمية الغالبية العظمى من األرايض
التي كانت تسيطر عليها ،ولكن هزيمة الدولة
صفوفه.
اإلسالمية بشكل كامل والقضاء عىل الخاليا النائمة
التي انترشت يف العديد من الدول العربية واإلفريقية
عشرات القتلى والمفقودين في األردن
يمكن أن يستغرق سنوات ،مؤكدا أن النرص النهائي ال
والكويت ومصر والجزيرة جراء السيول
يزال بعيدا كل البعد.
الغزيرة
وأشار إىل أن التخلص من جنود الدولة اإلسالمية
رضبت السيول جراء األمطار الغزيرة عددا من الدول يف املناطق النائية والكبرية التي ال تخضع لحكم او
العربية خالل األسبوع الحايل منها الكويت واألردن سلطة هي عملية صعبة ،وقد يستغرق القضاء عىل
ومرص والجزيرة العربية ،حيث لقي ما يزيد عىل الدولة اإلسالمية يف املناطق الريفية يف العراق وسوريا
 15شخصا مرصعهم وإصابة  35آخرين وفقدان سنوات.
وقال إن هناك تحديات كبرية لتطوير قوات أمن
العرشات.
وبحسب األنباء الواردة تويف  13شخصا وأصيب  29متمكنة وقادرة عىل االكتفاء الذاتي يف العراق وسوريا،
آخرون يف األردن ،وشخص يف الكويت جراء السيول وال تزال هناك أسئلة حول الوقت الذي سنستغرقه
واألمطار الغزيرة ،بينما لقي  3أشخاص مرصعهم لتدريب القوات القادرة عىل منع عودة ظهور الدولة
األربعاء املايض بهطول أمطار غزيرة يف مدينة أسيوط اإلسالمية مجددا ،منوها إىل أنه من الصعب القضاء
عىل جنود الدولة اإلسالمية الذين ما زالوا منترشين
جنوب مرص.
بينما أعلنت وسائل اإلعالم الثالثاء عن أن عدد يف أنحاء البالد.
األشخاص الذين لقوا حتفهم جراء السيول التي
ومشروع الدولة اإلسالمية العالمي ما زال قويا
رضبت البالد يف الجزيرة العربية خالل شهر 30
ويف السياق ذاته نرشت إحدى الصحف األمريكية
شخصا ،فيما تم إنقاذ  1480آخرين.
وقال بيان صادر عن السلطات املرتدة يف الجزيرة تقريرا ألحد الكتاب الغربيني ،ذكر فيه أنه رغم أن
إن عدد الوفيات ج ّراء السيول والصعق الكهربائي ،املالذ اآلمن للدولة اإلسالمية قد انهار يف كل من العراق
شخصا ،وسوريا ،إال أن مرشوعها العاملي الذي يتضمن أكثر
بلغت  30حالة ،مضيفا أنه تم إنقاذ 1480
ً
وأن الجزء األكرب من عمليات اإلنقاذ كان بالعاصمة من  20فرعا وشبكة ،والذي يحتوي كل واحد منها
مئات إىل آالف الجنود يبقى قويا.
الرياض.
وذكر الكاتب أن الفرع املحيل للدولة اإلسالمية يف
 1855قتيال وجريحا بهجمات قتل جماعي في أفغانستان قام بعدة هجمات كبرية ضد أهداف
عسكرية وحكومية يف كابل ،يف الوقت الذي يقتطع
الواليات المتحدة خالل العام الجاري
لنفسه مالذا آمنا يف رشق البالد ،الفتا إىل أن بقية فروع
ذكرت تقارير إعالمية أن عدد الهجمات املسلحة التي الدولة اإلسالمية يف سيناء وليبيا واليمن وأفريقيا
أدت إىل قتل جماعي يف الواليات املتحدة ارتفع جدا الغربية تستمر يف حشد املقاتلني للقيام بهجمات ضد
هذا العام ،حيث بلغ مجموع القتىل يف هجمات القتل الحكومات واملجموعات املناوئة ،ما يزعزع االستقرار
الجماعي  454شخصا ،ومجموع الجرحى  1401يف هذه املناطق التي تعاني أصال ،وقال " تبقى الدولة
اإلسالمية خصما خطريا وقادرا عىل التأقلم ،وبدأت
جريح.
ونصت عىل أن حوادث القتل الجماعي هذه بأنها بوضع اسرتاتيجية لالستمرار يف العمليات وسط
الهجمات املسلحة التي سقط فيها عىل األقل أربعة الخسائر املتزايدة ".
جرحى أو قتىل ،واستثنت من هذه اإلحصاءات وأفاد أنه بحسب مسار الدولة اإلسالمية الحايل ،فإن
الهجمات التي سقط فيها ضحايا أقل من هذا العدد .بإمكانها أن تستعيد ما يكفي من القوة للسيطرة
وأشارت إىل أنه خالل األيام الـ  238األوىل من هذا مرة أخرى بشكل يفوق قوى األمن املحلية يف كل من
العام كانت أطول فرتة مرت عىل الواليات املتحدة دون العراق وسوريا.
وقوع هجوم مسلح هي أربعة أيام فقط.

