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تعالى  : َتَهْوا(         قال ْن ا ِإِن َف ّلِه ِل ّديُن ال ُكوَن َي َو َنٌة ْت ِف ُكوَن َت ل ّتى َح ُلوُهْم ِت َوَقا
ِإ   ْدَواَن ُع ) لَفل ِلِميَن   ّظا ال َلى :فا  ؛ 193البقرة:َع القتال     وراء من المرجوة لغاية

و    الله كلمة عن         اعلء الكفار وانتهاء وجل عز الله دين الناسفي دخول
. غيظقلوبهم        واذهاب المؤمنين صدور وشفاء وخزيهم كفرهم

للمة          تنبيها الساعة قيام الى الجهاد استمرار كان المر ولعظم
  .. قال         كما الله بأمر تقاتل التي الطائفة مشاركة و مؤازرة بضرورة

سلم       : و عليه الله صلى الله يقاتلون(      رسول امتي من طائفة تزال ل
القيام      يوم الى الحقظاهرين مسلم  ) ةعلى  رواه

سبب              عنه الله نهى فيما والوقوع به الله امر ما ترك ان شك ول
الم     هذه اذلل في حياة       واهانتها  ةعظيم و الضياع و الهوان صور وما

ال      المة تعيشها التي ترك ببسالذل النبي  كمالجهاد ل هاب اذا(  اخبرنا
سلط          الجهاد وتركتم البقر اذناب واتبعتم بالزرع ورضيتم بالعينة تبايعتم

ذل    عليكم )  الله دينكم      الى ترجعوا حتى ينزعه داود    ل ابو .اخرجه

الصائل،        الجهاد ف الصليبي ودفع الله كلمة لعلء المؤمنين سبيل هو
ما             اطار ضمن به يحلمون ما استحصال اجل البعضمن محاولت اما

المحتل           تعارضنهج ابتداءا لنها الشرع وفق تتم فل العدو يضعه
وشرعه            الله بخلفمرضاة ال يكون فل شيء لهم تم وان الصليبي،

 . اللهية     النصرة انقطاع عن ناهيك
تعالى  :  َتُهْم(        قال ّل ِم ِبَع ّت َت ّتى َح ّنَصاَرى ال َول ُد َيُهو ْل ا ْنَك َع َتْرَضى َلْن َو

ِمَن             َءَك َجا ّلِذي ا َد َبْع َءُهْم َأْهَوا َبْعَت ّت ا ِئِن َل َو َدى ْلُه ا ُهَو ّلِه ال َدى ُه ِإّن ُقْل
 ( َنِصيٍر         َول ِلّي َو ِمْن ّلِه ال ِمَن َلَك َما ِم ْل ْلِع  120البقرة:ا

)      و    للتأ( النصهي جاءتفي التي الغربعن    ،يدبلن ايرضى
يقع والمسلمين  في        ذلك ل السلم بإخراج اي الغرب ملة باتباع ال

الديان          الى الغرب بحسبنظرة اليه النظر و الحياة خفية  نظام الغير
على             الخنازير و القردة احفاد تجاوزات خبر ما و الداني و القاصي عن

ببعيد            عنا التسليم اتم و الصلة افضل عليه المرسلين و النبياء ..خاتم
المسلم   فإن الذي         نيوعليه المأزق من الخروج ارادوا اذا العراق في

اذنابه       و المحتل لهم ضعه السلم  يلن فو بغير الرضوخ   ..كون فالواجب
تمليه               ما و الهوى اتباع ل كان، امر أي في وسيلته اتباع و الشرع لمر

ابسط          ادراك عن القاصرة و المنصب هوى التيشغفها العقول
  .. كان        لذا الحنيف الشرع قواعد لبسط مخالفتها عن ناهيك المؤامرات؛
   .. الله          حكم فإما الخر الرأي احترام أو للختيار فيه مجال ل قطعيا المر

الجاهلية    حكم تعالى  او قال ِمَن(     : ، َأْحَسُن َوَمْن ْبُغوَن َي ّيِة ِل ْلَجاِه ا ْكَم َأَفُح

 ( ُنوَن    ُيوِق ٍم ِلَقْو ًا ْكم ُح ّلِه  50المائدة:ال
.. الهدى       عن الباحثين و الحق فإلىطلب

الهزيمة  ول        تليس ان وخلن اولد ضياع ول ارضوبلدان خسارة
الهزيمة      بل واعراضوعمران اموال المسلمعن   الحقيقية  ذهاب تخلي
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دينه .
من     المسلمون ايها المهلك الفاحذروا الىاسقاط  ةالمفضي ةمسالك

والمؤدي   الفريضة المستعان     ةهذه والله العظام الفتن ف الى كل ، البلء
الم   ومعاناة انما      م ةالبلء والضعف والذل والهوان العذاب نصنوف

الجهاد       وترك الدين هذا بالعراضعن ًا(    ،يكون َذاب َع ُكْم ْب ّذ ُيَع ْنِفُروا َت ِإلّ
( َقِديٌر            ٍء َشْي ُكّل َلى َع ّلُه َوال ًا ْيئ َش ُه َتُضّرو َول ُكْم ْيَر َغ ًا َقْوم ْبِدْل َت َيْس َو ًا ِليم أ

َ

 39التوبة:
السب       اقوم الله ياعبد لنفسك على    لفاختر واصبر الطرق واهدى

تؤجر   كي خير         ،البلء مرضاته وابتغاء وفيسبيله الله فيطاعة فبلء
الله    .حياةمن  معصية ل (      ..في ُثّم ُكْم ْيَر َغ ًا َقْوم ْبِدْل َت َيْس ّلْوا َتَو َت ِإْن َو

( ُكْم  َل َثا َأْم ُنوا ُكو :  َي الية  من .38محمد
والخر      واواعلم الدنيا في المسلم بابتغاء   ةانسعادة تكون انما

هدىرسوله     وباتباع الله . مرضاة
و             حسبنا وهو العمل و القول في للسداد يوفقنا ان تعالى الله نسأل

.. الوكيل  نعم
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الرحيم    الرحمن الله بسم
واعز          عبده، ونصر وعده، صدق وحده، لله الحمد
شيء         ل و قبله لشيء وحده، الحزاب وهزم جنده،
.. وبعد..         بعده نبي ل علىمن السلم و والصلة بعده

تعالى  ُكوَن      (:قال َي َو َنٌة ْت ِف ُكوَن َت ل ّتى َح ُلوُهْم ِت َوَقا
( َبِصيٌر          ُلوَن َيْعَم ِبَما ّلَه ال ِإّن َف َتَهْوا ان ِإْن َف ّلِه ِل ّلُه ُك ّديُن ال

39النفال:

الكفرة          قتال بوجوب الرباني المر لتنفيذ استمرارا
من           أذياله صد و الصائل الصليبي العدو دفع و المرتدين و

  .. إخوانكم      يواصل الحنيف شرعه لتحكيم و الردة، زمر
تنفيذ       السنة تشكيلتجيشأنصار المجاهدينضمن
السباب        اخذ بعد الله على متوكلين الجهادية العمليات

والمواصلة        الجهاد استمرار بوجوب متيقنين و الممكنة
إلى        للرجوع الوحيد الطريق كونه القويم الطريق على

.. التمكين   و العزة
والتيهي         العمليات هذه من جانبا نستعرضلكم لذا

للفترة       العسكرية الهيئة عن الصادرة البيانات حصيلة
الصدار    ( بعد ما يمكن)    28السابقة والتي الحصاد، من

على        موقعنا البياناتفي ضمنقسم إليها الرجوع
.. المنتديات    في أو النترنت

التسلسل        وفق تنفيذها آلية حسب مبوبة العمليات و
التالي:

عددالعمليات نوعت
العمليات

وتفجير   الستشهادية العمليات
المفخخة   السيارات
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على    الناسفة العبوات تفجير
الردة    و الكفر قوات

70

و     الكمائن و الهجوم عمليات
المقرات   اقتحام

24

 .. دكحصون  القصف عمليات
الردة   و الكفر

29

تعالىعلى     الله حكم تنفيذ
الجواسيسوالمرتدين  

40

القنص  13عمليات
شريان   (  النفط انابيب ضرب

( الصليبيين  تغذية
3

..       .. للمؤمنين  و لرسوله و العزة ولله اكبر والله
و       محمد نبينا على الله اله وصلى و   على صحبه و

سلم
السنة أنصار لجيش العسكرية الهيئة

الكرادة منطقة في المرتدة للشرطة دوأرية على مفخخة سيارة تفجير
 ببغداد

18/ /18- 1427صفر/  أخو  :2006آذار/  فيجيش  كم انقام المجاهدين
السنة   على   تفجيربأنصار مفخخة للشرطة   سيارة المرتدةدورية

المسبح  في  النفجار  ببغداد، الكرادةمنطقة  فيتقاطع وأدى
إلى   الحمد للشرطة  إعطاب ولله حجم    ،سيارة يعلم ولم هذا

البشرية   للمرتدين.الخسائر

7

1 6002 نيسان  2 -  7241 ربيع الوأل  3 92العدد 

                                           






29العدد 

 كركوك في المرتدة للشرطة دوأريتين على مفخختين سيارتين تفجير

13/ /13- 1427صفر/  أخو  :2006آذار/  كركوكفي  المجاهدينكم انقام
دوريتين      استهدفتا مفخختين بسيارتين منفصلين بهجومين

في   ال  المدينة،للشرطة حيثوقع  - انفجاريوأدى المتلحقين ن
بعد    الثاني من   15النفجار سيارتين  إلى - الولدقيقة تدمير

أثنينمن      مصرع و على   وإصابة المرتدينللشرطة بجروح أربعة
وبئسالمصير    إلىالقل..  جهنم

سيارتهم وأتدمير الشرطة من4 قتلم إلى يؤدي مفخخة سيارة تفجير
 بتكريت

10/ /10- 1427صفر/  أخو  :2006آذار/  تكريت  المجاهدينكم انقام في
مف   سيارة للشرطة   خبتفجير دورية استهدفت ال ، خة انفجاروأدى

ما     إلى ومصرع للشرطة سيارة من    ل تدمير أربعة عن يقل
و .  المرتدين اكبر وللمجاهدين    والله ولرسوله لله .العزة

الصليبية القوات على الناسفة  العبوات تفجير
رجب هور منطقة طرق احدى على  صليبي4 وأهلك بالكامل همر تدمير

29/ /29- 1427صفر/  كتيبة   قام  :2006آذار/  من البطال المجاهدون
على         الصليبية للقوات دورية على ناسفة عبوة بتفجير الخضراء

النفجار          وادى بغداد، رجبجنوب هور منطقة في الطرق احدى
وهلك         بالكامل همر سيارة تدمير الى الحمد كانوا  4ولله صليبيين

. متنها   على
بغداد جنوب اللطيفية في همر نوع سيارة تدمير

24/ /24- 1427صفر/  اللطيفية   قام  :2006آذار/  في النصار إسود
للقوات        دورية استهدفت ناسفة عبوة بتفجير بغداد جنوب

دون           همر نوع سيارة تدمير الى الحمد ولله ادى مما الصليبية
المرتدين     فيصفوف الخسائر لله  الله ..معرفة والعزة أكبر

وللمؤمنين  .ولرسوله
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ببغداد العظمية في فيها من وأمصرع المريكية للمخابرات سيارة تدمير
23/ /23- 1427صفر/  العظمي   إخوانكمقام  :2006آذار/  منطقة ةفي

المريكية        للمخابرات رتل استهدفت ناسفة عبوة بتفجير ببغداد
أربعة        إلى النفجار أدىو مصرع و رباعي دفع ذات سيارة تدمير

متنها      .. على كانوا المخابرات رجال لله  الله من والعزة أكبر
وللمؤمنين  .ولرسوله

 سامراء مدينة وأسط همر نوع سيارة تدمير
23/ /23- 1427صفر/  المجاهدين قام  :2006آذار/  مدينة  إخوانكم في

وأدى        أمريكية دورية استهدفت ناسفة عبوة بتفجير سامراء
الساعة      في الذيحصل المدينة   ظهرا 2:00التفجير إلىوسط

همر،      نوع من أمريكية عربة الخسائر     تدمير حجم يعلم ولم هذا
فيصفوف    ولرسوله    العداء..البشرية لله والعزة أكبر الله

.وللمؤمنين
 الموصل في طاقمها وأمقتل بالكامل الغام كاسحة تدمير

22/ /22- 1427صفر/  عبوة  المجاهدين إخوانكمقام  :2006آذار/  بتفجير
الصليبية      للقوات دورية استهدفت اليرموك  ناسفة دورة في

الموصل،   ال بمدينة الحمد   انفجاروأدى كاسحة إلى ولله تدمير
طاقمها،     ومقتل بالكامل ولرسوله    الغام لله والعزة أكبر الله

..وللمؤمنين
غريب أبو في عليه من وأهلك بالكامل صهريج حرق

21/ /21- 1427صفر/  أبو  المجاهدين إخوانكمقام  :2006آذار/  في
بغداد -    غرب استهدفت    غريب ناسفة عبوة للقوات رتلبتفجير

ال ، الصليبية  الحمد   انفجاروأدى للوقود  إلى ولله صهريج حرق
متنه،        على كانوا الذين هلك و لله   بالكامل والعزة أكبر الله

وللمؤمنين  ..ولرسوله
الشرقاط في عبوة بتفجير صليبيينال  من3 وأمصرع همر تدمير

19/ /19- 1427صفر/  أخو  :2006آذار/  المجاهدين  قام فيقضاء انكم
للموصل  الشرقاط  الساعة  التابعة عبوة  امساء 9:00في بتفجير

أمريكيا     رتل استهدفت نوع    إلىأدى مما ناسفة من عربة تدمير
جنود     من ثلثة ومصرع وبئسالمصير   إلىالصليب .. همر جهنم

حديثة في عبوة بتفجير متنها على من وأمصرع جند ناقلة تدمير

9
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29العدد 

16/ /16- 1427صفر/  بتفجير    إخوانكمقام  :2006آذار/  حديثة مدينة في
جنود      ناقلة استهدفت ناسفة الذي   أمريكيةعبوة التفجير وأدى

السكران     علىطريق الجنود      إلىوقع من فيها بمن الناقلة تدمير
يعرفعددهم    ..  لم وبئسالمصير   إلىالذين جهنم

 طوز - تكريت طريق على أمريكية دوأرية يستهدف ناسفة عبوة تفجير
11/ /11- 1427صفر/  أسود   :2006آذار/  عبوة  النصارقام بتفجير

الطريق         على الرشاد منطقة في أمريكيا رتل استهدفت ناسفة
ال  -    وأدى طوز تكريت همر،    إصابة إلى انفجاربين نوع من عربة

ال        فيصفوف الخسائر حجم يعلم ولم أكبر  صليبيين.هذا الله
لله  والعزة

بلد محطة جنوب  صليبيين4 وأمقتل عسكريتين شاحنتين تدمير
8/ /8- 1427صفر/  التوفيق        :2006آذار/  لها الله كتب مباركة عملية في

الثانية          الساعة في السنة فيجيشأنصار اخوتكم قام والسداد
رتل        ظهرا على بلد محطة جنوب ناسفتين عبوتين بتفجير

أمريكيتين        عسكريتين شاحنتين تدمير إلى أدى أمريكيمما
من    أربع ولرسوله..    الصليبيينومقتل لله والعزة اكبر والله

وبئسالمصير     الىجهنم وللمجاهدين

 هيت من بالقرب ناسفة عبوة بتفجير همر تدمير

7/ /7- 1427صفر/  تمكن       :2006آذار/  السداد لها الله كتب عملية في
رتل      النصاراسود  استهدفت ناسفة عبوة وأدى أمريكيابتفجير

هيت        لنفجارا بالقربمن الستراتيجي الطريق على وقع الذي
البشرية          إلى الخسائر حجم معرفة دون همر نوع من عربة تدمير

لله    .الصليبيين.فيصفوف   والعزة أكبر الله

 بديالى ناسفة عبوة بتفجير جنود ثالثاة وأمصرع همر تدمير

4/ /4- 1427صفر/  ناسفة      :2006آذار/  عبوة تفجير الله بفضل تم
منطقة         في الذيحصل التفجير وأدى أمريكيا رتل استهدفت

بديالى   جنود      إلىشهربان من ثلثة ومصرع همر تدمير
وبئسالمصير    إلىالصليب .. اقتلهم   جهنم بأيدينااللهم

 بغداد غرب ناسفة عبوة بتفجير همر تدمير

4/ /4- 1427صفر/  تمكن      :2006آذار/  القدير العلي الله من بتسديد
اسود   إخوتكم رتل      النصارمن استهدفت ناسفة عبوة تفجير من

منطقة    في التفجير      إبراهيمللصليبيين وأدى بغداد عليغرب بن
فيصفوف          إلى البشرية الخسائر حجم يعلم ولم هذا همر، تدمير

لله ..     والعزة أكبر والله اقتلهم   المحتلين بأيدينااللهم

1
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 الرمادي في عليها من وأهلك همر تدمير

2/ /2- 1427صفر/  تمكن      :2006آذار/  القدير العلي الله من بتسديد
الرمادي    النصاراسود  مدينة ناسفة   في عبوة تفجير من

للصليبيينفي     رتل المدينة،   استهدفت في العام وأدى الشارع
من          عليها من وهلك همر تدمير الى الحمد ولله النفجار

لله ..   الصليبيين والعزة أكبر الله

بكركوك الدوأز منطقة في  صليبي3 وأهلك همر تدمير
2/ /2- 1427صفر/  الدوز      :2006آذار/  منطقة في النصار اسود قام

الصليبية،        للقوات رتل استهدفت ناسفة عبوة بتفجير بكركوك
ومقتل            همر نوع من عربة تدمير الى الحمد ولله النفجار 3وادى

ولرسوله         لله والعزة اكبر الله متنها، على كانوا صليبيين
والمؤمنين.

العراق جنوب الناصرية في  منهم2 وأهلك اليطالية للقوات آلية تدمير
2/ /2- 1427صفر/  العراق      :2006آذار/  جنوب في النصار اسود قام

قرب         وذلك اليطالية للقوات رتل استهدفت ناسفة عبوة بتفجير
ومقتل           آلية تدمير الى الحمد ولله النفجار وادى الناصرية، 2جسر

. والمؤمنين         ولرسوله لله والعزة اكبر الله ، اليطاليين   من

جدوأل ببقية عمليات تفجير العبوات على الصليبيين
التاري

خ
العدوأ خسائرالمكانالهدف

الثالث مدرعة31/3 الجسر
بالموصل

النيران  اشتعال
فيها

ديالى-همر31/3 بعقوبة
ومقتل   2تدميرها

صليبي

الصلححي مدرعة31/3
الموصل-الزراعي

تعرفحجم   لم
الخسائر

انتصار مدرعة31/3 حي
بالموصل

حجم   يعلم لم
الخسائر

بالكامل الدولي 37طريق همر28/3 تدميرها
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بغداد   جنوب 4ومقتل السريع

تلول  صهريج28/3 قرية قرب
بلد   في الباج

وحرقه  تدميرها
2وهلك 

همر 27/3 تلول  عربة قرية قرب
بلد   في الباج

بالكامل هاتدمير
 5وهلك 

26/3
رتلشاحنات 

المؤن
على-الموصل

بغداد   طريق
ولم شاحنةتدمير 
الخسائر يعلم

همر 25/3 انتصار عربة حي
بالموصل

من وإصابةتدميرها 
عليها

25/3
رتل

للمخابرات
على-الموصل

بغداد   طريق
وهلك   سيارة تدمير
طاقمها

23/3
رتلشاحنات 

المؤن
على-الموصل

بغداد   طريق
ولم شاحنةتدمير 
الخسائر يعلم

22/3
كاسحة
ألغام

الصلححي 
الموصل-الزراعي

دون  اعطابها
الخسائر   معرفة

همر 18/3 الصلححي عربة
الموصل-الزراعي

بالكامل  تدميرها
وإصابة 2وهلك 

بليغة   بجروح آخر

16/3
كاسحة
ألغام

المعارض   فيشارع
الرمادي

مباشرة الصابة
دمرت  حيث

الرمادي همر16/3 دون مدينة اعطابها
الخسائر   معرفة

سنحاريب على مدرعة15/3 -جسر
الموصل

من وإصابةتدميرها 
عليها

قربقرية  -الشرقاطصهريج13/3
الباج  تلول

وهلك   2تدميره
صليبي

ومقتل  بلدصهريج11/3 2حرقه
صليبي

وهلك  بلدهمر9/3 4تدميرها
صليبي

همر 7/3 الصناعية عربة المنطقة
الموصلب

تعرف  إحراقها ولم
الخسائر

النتصار مدرعة7/3 -حي
الموصل

تعرفحجم   لم
الخسائر 

جند 7/3 منطقةناقلة
بهيت  الستراتيجي

بالكاملتدميرها 
عليها  قتلو من

1
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همر 6/3 التأميممنطقة عربة
بالرمادي

تعرف  إعطابها ولم
الخسائر

6/3
كركوك -أمريكيرتل  تعرفحجم  تكريت لم

الخسائر

كركوك  - همر5/3 دوميز حي
معرفة   دون اصابتها
الخسائر

تلول  شاحنة3/3 قرية في
الباج

وهلك   2تدميرها
منهم

همر 2/3 دون إعطابهاهيتعربة
الخسائر  معرفة

النتصار مدرعة1/3 -حي
الموصل

تعرفحجم   لم
الخسائر

28/2
للقوات  رتل

-اليطالية البصرة  بغداد عجلة  طريق اعطاب
يعرفالخسائر   ولم

الردة قوات على الناسفة  العبوات تفجير
بالمقدادية عبوة بتفجير سيارتهم وأتدمير الردة حرس من3 مصرع

/31- 1427/أولربيع/  2 منطقة  البطال إخوانكمقام  :2006آذار/  في
رتل      بالمقدادية  استهدفت ناسفة عبوة بتفجير لحرسديالى

التفجير    الردة أدى من   مقتل إلىو وتدمير المرتدينثلثة
.إلىسيارتهم .. وبئسالمصير    جهنم

بغداد شرق الحبيبية في سيارتهم وأتدمير الشرطة أفراد  من3 مصرع
/30- 1427/أولربيع/  1 المجاهدون قام  :2006آذار/  بغداد  اخوانكم في

التفجير        وأدى للشرطة استهدفتسيارة ناسفة عبوة بتفجير
الحبيبية     منطقة في وقع بغداد   الذي العاصمة تدمير إلى شرق

الشرطة       .. أفراد من ثلثة ومصرع الشرطة جهنم إلىسيارة
. وبئسالمصير 

المدائن قضاء في  منهم3 وأهلك الردة لحرس دوأرية على عبوة تفجير
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29/ /29- 1427صفر/  النصار قام  :2006آذار/  المدائن في  اسود قضاء
بغداد  على     شمال ناسفة عبوة لحرسالردة   بتفجير وأدىدورية

إلى   انفجارال الحمد وهلك      ولله الدورية سيارات احدى 3اصابة
متنها   ..مرتدين  على وبئسالمصير   إلىكانوا جهنم

الموصل في عليها كانوا من وأجرح وأقتل المرتدة للشرطة سيارة تدمير
26/ /26- 1427صفر/  النصار قام  :2006آذار/  كراجفيمنطقة   اسود

بالموصل  للشرطة      الشمال علىسيارة ناسفة عبوة بتفجير
ال المرتدة  إلى   انفجاروأدى الحمد وجرح السيارة  تدمير ولله وقتل

متنها   ..الذين  على وبئسالمصير   إلىكانوا جهنم

ببغداد زيونة منطقة في  منهم3 وأهلك المرتدة للشرطة سيارة تدمير
26/ /26- 1427صفر/  المجاهدون قام  :2006آذار/  فيمنطقة  اخوانكم

ببغداد      الشرطة مديرية مقابل على   الزيونة ناسفة عبوة بتفجير
للشرطة  ال  المرتدة سيارة إلى   انفجاروأدى الحمد تدمير ولله

من     ثلثة ومصرع الذين السيارة متنها    ..المرتدين على إلىكانوا
وبئسالمصير   جهنم

باب في عبوة بتفجير أفرادها  من3 وأمصرع شرطة سيارة إعطاب
 المعظم

24/ /24- 1427صفر/  المجاهدون قام  :2006آذار/  بتفجير اخوانكم
المعظم         باب منطقة في للشرطة علىسيارة ناسفة ببغداد عبوة

الفنون،   كلية كلية       قرب بالقربمن وقع الذي التفجير وأدى
الشرطة      إعطاب إلىالفنون  أفراد من ثلثة ومصرع السيارة

متنها   .. على وبئسالمصير   إلىكانوا جهنم
يارةقال في عبوة بتفجير سيارتهم وأتدمير الحرس من أربعة مصرع

20/ /20- 1427صفر/  الساعة     :2006آذار/  في المجاهدون اخوانكم قام
من   اليوم الثانية دورية     ظهر استهدفت ناسفة عبوة بتفجير

ال       ردةلحرسال  منطقة في وقع الذي الهجوم شمال قوأدى يارة
ومقتل    إلىالعراق  سيارة عراقيين   ..أربعتدمير جهنم إلىجنود
وبئسالمصير 

 العراقية الدفاع بوزارة لقائد موكبا يستهدف ناسفة عبوة تفجير

16/ /16- 1427صفر/  بتفجير    :2006آذار/  المجاهدون اخوانكم قام
بينسامراء         الطريق عويناتعلى منطقة في ناسفة عبوة

في-          تعرفرتبته لم كبير لقائد موكبا العبوة واستهدفت تكريت
وكانت     العراقية الدفاع وكانت   الصابةوزارة الصاباتموفقة
المرتدين    ..  فيصفوف وبئسالمصير   إلىكبيرة جهنم

1
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 بوغريبأب عبوة بتفجير أفرادها من5 وأمصرع للحرس سيارة تدمير

15/ /15- 1427صفر/  النصار قام  :2006آذار/  منطقة   اسود أبوفي
أدى          مما للحرسالوثني رتل استهدفت ناسفة عبوة بتفجير غريب

أربعة       إلى ومقتل لهم تابعة عربة على  مرتدينتدمير كانوا
وبئسالمصير   إلىمتنها .. جهنم

منفصلتين عمليتين في المرتدين  من9 وأمقتل للداخلية سيارتين تدمير
بسامراء

14/ /14- 1427صفر/  وفي      :2006آذار/  فيسامراء النصار اسود قام
الطريق       على ناسفتين عبوتين بتفجير منفصلتين عمليتين

تدمير          إلى الحمد ولله الولى العبوة وأدت المدينة، في الخارجي
قتل     و للداخلية إلى      5سيارة أدت الثانية والعبوة المرتدين، من

وهلك      أيضا للداخلية سيارة .4إحراق المرتدين   من

 كركوك في عبوة بتفجير الشرطة لمديرية تابعة لندكروأز سيارة تدمير

14/ /14- 1427صفر/  عبوة  البطال إخوتكمقام  :2006آذار/  بتفجير
لمديرية        تابعة مظللة بيضاء لندكروز استهدفتسيارة ناسفة

كركوك       مدينة في الصناعي الحي في ال  ،الشرطة انفجاروأدى
الحمد  في      هاتدمير إلى ولله الخسائر حجم يعلم ولم بالكامل

. المرتدين  صفوف
وللمجاهدين       ولرسوله لله والعزة أكبر الله

من3وأ متفجرات خبيري مصرع إلى يؤدي تكريت في عبوتين تفجير
 الشرطة

10/ /10- 1427صفر/  في      :2006آذار/  السنة جيشأنصار اسود قام
ناسفتين     عبوتين بتفجير تكريت ف مدينة الساعة  ، صباحا 9:00في

تفكيك         حاول للمتفجرات خبيرين على ناسفة عبوة تفجير تم
أدى    مما الحال    . إلىالعبوة في تم    ومقتلهما دقائق عشرة بعد

عبوة   للشرطة     أخرىتفجير راجلة دورية إلى أدتاستهدفت
من    ثلثة اثنين    أفرادمصرع وجرح جروحهم آخرينالشرطة

كابينة     وإصابةخطيرة  دبل بيكب أكبر  . بأضرارسيارة والله مادية
وللمجاهدين    ولرسوله لله والعزة

 كركوك-تكريت طريق على لندكروأز سيارة وأتدمير شاحنتين إحراق
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/3و2 /3و2 – 1427صفر/  بتفجير     2006آذار/ البطال المجاهدون قام
تنقلن          كانتا علىشاحنتين بغداد كركوك علىطريق ناسفة عبوة

إلى         الحمد ولله أدى مما الرافضية، للحكومة خاصة مواد
لغاثة        لندكروز سيارة جاءت التالي اليوم وفي إحراقهما،

كانوا        ممن اثنين وقتل بتدميرها المجاهدون فقام الشاحنتين
. متنها  على

الردةالعبوات على قوات بقية عمليات تفجير 

العدوأ خسائرالمكانالهدفالتاريخ

24/3
سيارة
لمغاويرال
داخلية

السامراء  مدينة
بالكامل  تدميرها

مرتدين 4ومقتل 
متنها   على كانوا

21/3
سيارة
للحرس

في   زيناوة دورة
نور   حي

الموصل   مدينة في

بليغة أضرار إلحاق
تعرف   ولم بالسيارة

الخسائر   حجم

21/3
سيارة
حكومية

تكريت   بين الطريق
بالقربمن   وبغداد
سامراء

وهلك   بالكامل دمرت
وحرق   عليها من
التيعلى  السلحة

متنها

20/3
سيارة
للداخلية

وسطمدينة 
سامراء

وهلك   4تدميرها
المرتدين

11/3
دورية
للشرطة

فيمنطقة 
بكركوك  المصلى

تعرفحجم   لم
الخسائر

10/3
دورية
لمغاوير
الداخلية

الضباطوسط   حي
سامراء

وهلك    سيارة 2تدمير
بليغة  3وجرح  جروح

9/3
سيارة
تكريت للشرطة معرفة  مدينة دون اعطابها

الخسائر

4/3
سيارة
للحرس

الخالص  منطقة
بديالى

تعرفحجم   لم
الخسائر

1
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 ديالى في عراقية - أمريكية مشتركة دوأرية على ساحق هجوم

/31- 1427/أولربيع/  2 البطال قام  :2006آذار/  في المجاهدون
للقوات         مشتركة دورية على النطاق واسع مباغت بهجوم ديالى

حرسال    المريكية من ساحقا   ردة،والمرتدين هجوما وكان
الصاروخية     القذائف فيه وأبلى  والسلحةاستخدمت الرشاشة

وتمكنوا    إخوانكمفيه  حسنا الله  بلءا وتدمير إحراقمن بفضل
من    كبير في    وإيقاعالعدو  آلياتعدد كبيرة و الرواحخسائر

الحرسقد        أفراد من لسبعة جثث في  لقواشوهدت مصرعهم
. لله...    والعزة أكبر الله الهجوم

 بغداد جنوب في الردة لحرس العاشرة الفرقة قائد سيارة غنم

25/ /225- 1427صفر/  المجاهدون   :2006آذار/  نصبه كمين في في
بغداد   العاصمة أن          جنوب بعد دوج نوع من سيارة غنم الله بحمد تم

أوراق            من بداخلها ما تفتيشها وبعد متنها على كان من منها فر
العاشرة       الفرقة لقائد عائديتها أن في   تبين جنوبلحرسالردة

. السيارة          داخل ًا موجود يكن لم المرتد هذا أن ًا علم بغداد
 حديثة في راجلة أمريكية دوأرية على كاسح هجوم

24/ /24- 1427صفر/  بن    إخوتكمقام  :2006آذار/  عثمان منسرية
حديثة          في بروانة منطقة في حسنة بن شرحبيل وسرية عفان

الساعة   راجلة      2:00في أمريكية دورية على بالهجوم ظهرا
الهجوم    في أدى   RBG وقذائف  BKC رشاشاتوأستخدم إلىمما

الصليب      .. جنود من عدد وجرح .إلىقتل وبئسالمصير    جهنم
في البريطانية المخابرات أفراد عددامن تقل سيارة على الهجوم

 الناصرية
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23/ /23- 1427صفر/  كتيبة      :2006آذار/  مجاهدي من أمقامتمجموعة
)عائشةالمؤمنين  عنها (   الله بنصب    رضي الناصرية مدينة في

من           عدد متنها على كان رباعي دفع ذات لسيارة محكم كمين
و         البصرة من قادمة كانت حيث البريطانية المخابرات أفراد

مدينة         مدخل عند البطال لها فتصدى الناصرية الى متوجهة
الرشاشة       أسلحتهم نيران من بوابل وأمطروها الناصرية

سالمين   المجاهدون بالضبطحجم     ،وانسحب يعرف ولم هذا
   . لله     والعزة أكبر الله البريطانيين فيصفوف البشرية الخسائر

وللمؤمنين  .ولرسوله
هجمات عدة في وأالجرحى القتلى من عدد سقوط وأ  همرات4 اعطاب

بالرمادي
20/ /20- 1427صفر/  الرمادي     :2006آذار/  في النصار اسود قام

منطقة         في المتواجدة الصليبية القوات على مرات عدة بالهجوم
الـ      رشاشات بالرماديمستخدمين قذائف   BKCالشركة ، RBGو

للصليبيين          همرات اربعة اعطاب الى الله بفضل الهجمات وادى
معرفة         دون فيصفوفهم والجرحى القتلى من العديد وسقوط

التفاصيل.
 الحويجة في دوأريتهم على بهجوم الصليب راجلة من أربعة مصرع

15/ /15- 1427صفر/  المجاهدون قام  :2006آذار/  مدينةفي  اخوانكم
الساعة    في للقوات     4:00الحويجة راجلة دورية على عصرا

وقع     السلحةباستخدام  المريكية الذي الهجوم وأدى الرشاشة
الصناعي    الحي الصليب    .. أربعةمقتل  إلىفي جنود جهنم إلىمن

. وبئسالمصير 
في منهم العديد لمصرع يؤدي للحرس سيطرتين على متزامنان هجومان

 وأاسط
13/ /13- 1427صفر/  فيمنطقة  المجاهدين إخوانكمقام  :2006آذار/ 

واحد         آن وفي منسقين هجومين بتنفيذ واسط بمحافظة الصويرة
في    الهجومان سيطرتين    أوقاتوتم واستهدفا التجوال حظر

السيطرة  ف لردة،لحرسا  على   الولىفي انقضالمجاهدون
سائغة      أفراد لقمة كانوا قصفهم  لبطالناالحرسوالذين فتم

نيران       RBG بقذائفال  كثيفمن بوابل أمطروهم ثم ومن
فيها       أسلحتهم من جميع وقتلوا السيطرة واقتحموا الرشاشة

وفي         ..  واحدة طلقة منهم تخرج ولم أحد منهم ينجوا ولم
الهجوم   الخرىالسيطرة  يقل مصرع  إلىأدى من   مال عنخمسة

المجاهدون     أفراد وانسحب سالمين  إلىحرسالردة قواعدهم

1
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     .. ولرسوله     لله والعزة اكبر الله فضله من الله بمااتاهم فرحين
وللمؤمنين.

جنوب طوز في أفرادها من أثانين لمصرع يؤدي للحرس سيارة على هجوم
 كركوك

10/ /10- 1427صفر/  فيطوز  النصارأسود  إخوتكمقام  :2006آذار/ 
لحرسال    سيارة الهجوم   بالسلحة ردةبمهاجمة وأدى الخفيفة

إلى   الحمد المجاهدون  المرتدينأثنينمن   قتلم ولله وانسحب
سالمين.

الموصل في للشرطة دوأرية يستهدف الرشاشة بالسلحة هجوم
8/ /8- 1427صفر/  الساعة   :2006آذار/  قامت   10-30في صباحا

بهجوم       النورين ذي كتيبة من الرشاشة بالسلحةمجموعة
نور          فيحي زيناوة دورة في متمركزة للشرطة دورية استهدف

مما         دقائق لبضع المواجهة واستمرت الموصل مدينة إلى أدىفي
المجاهدون        ،وانسحب وجريح قتيل بين الشرطة أفراد سقوط

. والمنة    الحمد ولله سالمين
في الشرطة بأكاديمية لمتدربين وأالجرحى القتلى عشرات محكم كمين في

كركوك
2/ /2- 1427صفر/  فيكركوك  البطال إخوانكمقام  :2006آذار/ 

الدقة     غاية في قدوم     والعداد،بعملية معلوماتعن ورود فبعد
وبالتحديد        السليمانية من الشرطة أكاديمية من متدربا خمسين

قام     حمرين جبال فيمنطقة      الخوةمن لهم محكم كمين بنصب
وصول        وتكريتوعند كركوك بين الطريق وعلى الرشاد

عدد     ( يستقلون كانوا الذين صغيرة)    5المتدربين نقل سيارت من
الحمد  فيهم فأوقعوابمهاجمتهم  السودقام  كيا،نوع  ولله

كبيرة   وانسحب      بالرواحخسائر الجرحى من قليل غير وعدد
.     .. لله  والعزة اكبر الله سالمين المجاهدون

 بأبوغريب اشتباك في المرتدين المغاوأير أفراد أحد مقتل
27/ /27- 1427محرم/  أحد  البطال إخوتكمقام :2006شباط/  بقتل

)      ما أفراد دورية (  مع اشتباك اندلع عند الداخلية مغاوير يدعى
على       الهجوم يرومون كانوا الذين فيمنطقة   أهلللمغاوير السنة
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لهم    أبو الله.خائبين.قواعدهم  إلىورجعوا  أبطالناغريبفتصدى
. لله   والعزة أكبر

المقراتجدوأل ببقية عمليات الهجوم وأالكمائن وأاقتحام 

العدوأ خسائر السلحةالهدفالتاريخ

26/3
تجسسفي   طائرة

بالحديثة  --------بروانة
اسقاطها

بالكامل  واتلفها

25/3
لحرسالردة   سيطرة

من    عدد فيها وسيارة
بغداد   الروافضجنوب

السلحة
الخفيفة

يعرفالخسائر   لم
فيصفوف 

المرتدين

15/3
في    والردة الكفر معقل

في   محافظة مبنى
الرمادي

 BKC و
RBG

برج  احراق
والحاق  للمراقبة

جسيمة  اضرار
يعلم   ولم بالبناية

الخسائر 

15/3

للشرطة  سيطرة
علىجسر   المرتدة
مدينة   في الناصرية
الناصرية

السلحة
و الخفيفة
BKC

من 5مقتل 
وجرح  المرتدين

آخر  عدد

15/3
فيحي    للشرطة دورية

بالموصل  بكر
السلحة
الخفيفة

يعرفحجم   لم
الخسائر 

14/3
فيحي    للشرطة دورية

بالموصل  النور
السلحة
الخفيفة

وجرح 3مقتل 
آخر   عدد

13/3
امريكيفي   همر
الحويجة

قنبلة
يدوية
حارقة

بالكامل  احراقها
معرفة  دون
والجرحى  القتلى

13/3
امام   3 كانوا صليبي

فيحي    للشرطة مركز
بالموصل  الزهور

احد
المجاهدي

ن
بمسدسه

اصابتهم   تم
معرفة  دون

التفاصيل 

28/2
امريكيفي   همر
BKCالحويجة

معرفة   دون اصابتها
الخسائر

2
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ملم82 عيار الهاوأن بقذائف ديالى جسر شرطة مركز قصف
29/ /29- 1427صفر/  الخضراء     :2006آذار/  الكتيبة سرايا احدى قامت

ديالى       جسر شرطة مركز علىمقر بغداد  بالهجوم بقذائف شرق
عيار   فيه        82هاون ومن المقر اصابة تم عيان وحسبشهود ملم

بالغة       اضرار الى ادت مباشرة .باصابات والمنة   الحمد ولله

هاوأن قذائف بخمسة اليوسفية في الصليبية للقوات معسر قصف
24/ /24- 1427صفر/  بقصف المجاهدين إخوتكمقام  :2006آذار/ 

قذائف        بخمسة اليوسفية منطقة في المريكية القوات معسكر
وكانت   من      الصابةهاون تتصاعد الدخان أعمدة وشوهدت مباشرة

. وللمؤمنين.      ولرسوله لله والعزة أكبر الله المعسكر
حديثة في الهاوأن بقذائف الصليبية للقوات مقر قصف

19/ /19- 1427صفر/  ابن     إخوتكمقام  :2006آذار/  علي أبيفيسرية
القوات     التربية    المريكيةطالببقصفمقر مبنى في الواقع

وكانت        قذائفهاون بستة حديثة قائمقامية موفقة الصابةقرب
وهرعت        المقر فوق تتصاعد الدخان أعمدة حيثشوهدت

فيصفوف       إلىالمروحيات  الخسائر حجم يعلم ولم المقر،هذا
وللمؤمنين      العدو. ولرسوله لله والعزة أكبر .الله

سامراء قائمقامية في المغاوأير مقر  علىC5K بصواريخ هجوم
18/ /18- 1427صفر/  المجاهدون    :2006آذار/  اخوانكم فيسامراء قام

ما      من المرتدة القوات مقر فيمبنى     بدك الداخلية بمغاوير يدعى
وسط   وكانت C5K نوعصواريخ  بأربعةمدينة الالقائمقامية

و          الصابة المبنى من تتصاعد الدخان ة اعمد حيثشوهدت موفقة
المروحية    الطائرات يعلم     المريكيةحلقت ولم ،هذا المكان فوق

المرتدين     . فيصفوف الخسائر حجم
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الهاوأن بقذائف لموقعهم بقصف الحرس أفراد من9 وأإصابة 3 مقتل
 بديالى

14/ /14- 1427صفر/  العسكري   إخوانكمقام  :2006آذار/  الجناح في
في         حرسالردة بقصفمعسكر السنة منطقةلجيشأنصار

قذائفالهاون        العظيم من بعدد بغداد ديالىشرق بمحافظة
ما  المعسكر     وحسب داخل من مقتل إلىالقصفأدى   إنوصلنا

من   إصاباتخطيرة       أفرادثلثة آخرون تسعة أصيب الحرسبينما
.. يهلكهم    أن الله .إلىنسأل وبئسالمصير    جهنم

شمال المحزم قرية في الردة وأحرس السرائيلي للموساد مقر قصف
تكريت

8/ /8- 1427صفر/  مقربقصف المجاهدين  إخوانكمقام  :2006آذار/ 
مدينة       السرائيليللموساد  شمال المحزم قرية في وحرسالردة
الحمد    C8 نوعصاروخين ب تكريت ولله ،مباشرة الصاباتوكانت

الخسائر     حجم يعلم ولم .هذا والمرتدين     الكفرة فيصفوف
الهاوأن بقذائف غريب أبو في المريكية القوات مقر إمطار

7/ /7- 1427صفر/  قام       :2006آذار/  السداد لها الله كتب عملية في
القوات   بإمطار النصارأسود  إخوتكم أبوفي  المريكيةمقر

وكانت     بقذائفالهاون في    الصابةغريب الله وقذف موفقة
يطلقون        مذعورين منجحورهم الرعبحيثخرجوا قلوبهم

وغربا    أسلحتهمنيران  شرقا شيئا   الرشاشة ليرومون يتخبطون
الخسائر          حجم يعلم ولم ،هذا المحتوم مصيرهم من الفرار سوى

فيصفوفهم   ..  .إلىالبشرية وبئسالمصير    جهنم
صواريخ بأربعة بغداد شمال الشعلة منطقة (الغدر) في زمرة أوأكار قصف

C8  
6/ /6- 1427صفر/  أوكار     :2006آذار/  بقصف المجاهدون اخوانكم قام

       ( بأربعة ( بغداد العاصمة شمال الشعلة منطقة في الغدر زمرة
نوع   الله،      C8صواريخ بفضل موفقة الصابات يعلم  وكانت ولم هذا

الخسائر   .حجم المرتدين   فيصفوف
 بالرمادي  ملم60 عيار هاوأن قذاف بثلثا أمريكية قاعدة قصف

1/ /1- 1427صفر/  قام      :2006آذار/  القدير العلي الله من بتسديد
عند     البطالأخوتكم  الرمادي مدينة المغرببقصف  آذانفي

عيار        من قذائفهاون بثلثة أمريكية وكانت   60قاعدة إصابةملم
الحمد  موفقة  المكان      ..ولله من تتصاعد الدخان أعمدة وشوهدت

القصفجدوأل ببقية عمليات 

2
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التاري
خ

النتائج السلحةالهدف

29/3
في    حرسالردة مقر

القائمقامية  مبنى
بسامراء

صاروخ2
C5K عبئا

بمتفجرات
اضافية

قوي   دوي سماع
وشوهدت  جدا

الدخان  أعمدة
المبنى   من تتصاعد

26/3
لحرسالردة   مقر

المدائن  في
قذائف
هاون 

حجم   يعلم لم
الخسائر

26/3
لحرسالردة   سيطرة
بغداد   العاصمة جنوب

من   عدد
قذائف
هاون

حجم   يعلم لم
الخسائر

25/3
لحرسالردة   سيطرة
بغداد   العاصمة جنوب

من   عدد
قذائف
هاون

حجم   يعلم لم
الخسائر

21/3
الثامن   اللواء موقع
مقربالرمادي –

الصليبية   القوات

صاروخ
كراد

ومباشرة  الصابة
أعمدة  شوهدت
ت  رتفعالدخان

20/3
العدو   تجمع

السريع   الخط على
بالرمادي

قذيفة
هاون

يعرفحجم   لم
الخسائر 

19/3
في    حرسالردة مقر
المقدادية

قنابر 5
هاون

يعرفحجم   لم
بالضبط  الخسائر

17/3
المحافظة  مبنى

بالرمادي
قنابر  4 من

الهاون

مباشرة  الصابات
أعمدةوشوهدت 
الدخان

17/3
)أوكار الغدر  ( زمرة

الشعلة  في
صواريخ 3

كراد
موفقة الصابات

الله  بفضل

16/3

الفرقة   قيادة مقر
الرابعة 

للجيشالعراقي 
تكريت  قرب

صاروخين
C8 نوع

موفقة  الصابة
أعمدةوشوهدت 
الدخان

على  15/3 مباشرة الصاباتصواريخ 8مقرهجومان
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في   المغاوير قوات
سامراء  C5Kقائمقامية

وشوهدتوموفقة 
الدخان أعمدة

14/3
) أوكار الغدر  ( زمرة
الشعلة  ببغداد في

صواريخ 3
كراد

موفقة الصابات
الله  بفضل

11/3
) أوكار الغدر  ( زمرة
الشعلة  ببغداد في

صواريخ 3
كراد

موفقة الصابات
الله  بفضل

9/3

القوات  مقر
فندق   في الصليبية

مدخلفي البحيرة 
سامراء 

صواريخ 4
C5K

مباشرة  الصابة

6/3
في حرسال  مقر ردة

في   الرشيد علوة
الرماديالتأميم- حي

قنابر 4
موفقة الصابةهاون

5/3
ال  صليبيينمقر

المتواجد 
سامراء   فيسايلو

صواريخ 5
كراد

ومباشرة  الصابة
أعمدةشوهدت 

بكثافة   الدخان

3/3
سبع   شرطة مركز
البور

قنابر  5
مباشرة الصاباتهاون

28/2
) أوكار الغدر  ( زمرة
الشعلة  ببغداد في

رقناب  5
الهاون

موفقة الصابات
الله  بفضل

25/2
)أوكار الغدر  ( زمرة

الشعلة  في
صاروخ
كراد

موفقة الصابات
الله  بفضل

الجديدة بغداد في محله الدجال) وأتفجير (جيش عناصر أحد تصفية
18/ /18- 1427صفر/  عبوة     :2006آذار/  بوضع المجاهدون اخوانكم قام

 ( جيشالدجال     (  عناصر لحد محل داخل أدى  وتفجيرهاناسفة مما
محل         (إلى الجديدة بغداد فيمنطقة الكائن محله وتدمير مقتله

         ( أفراد  أحد بأنه تفيد دقيقة معلومات ورود بعد وذلك الكرزات لبيع
       ( المساجد(  على بالعتداءات شاركوا الذين من وأنه جيشالدجال

2
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السنة   أهل علىحرمات       ،وعلى يتعدى من كل جزاء فهاهو
وبئسالمصير   إلىالله .. جهنم

في الشيطانية للثورة العلى المجلس في وأمترجم قيادي تصفية
 الموصل

16/ /16- 1427صفر/  المجاهدون قام  :2006آذار/  الساعة  اخوانكم في
في        ا ظهر 3 وهو المريكية القوات لدى يعمل مترجم بتصفية

المجلس      قياديي داخل   العلىنفسالوقتمن الشيطانية للثورة
.. الموصل       مدينة في النبي فيسوق وبئس  إلىمحله جهنم

المصير
بغداد جنوب الغدر زمرة في وأآخر الدخلية الستخبارات في مرتد تصفية

10/ /10- 1427صفر/  المجاهدون قام  :2006آذار/  بتصفية اخوانكم
الذي   المرتد  قاسم وتم    كان وحيد الداخلية استخبارات في يعمل

وتعليق          بغداد جنوب الختيمية قرية أهل من مجاميع أمام أخراجه
السببفي          كان أنه ًا الناسجميع وعلم رقبته في هويته

بالقتل          عليه الله حكم تنفيذ وتم بالقرية التيحدثت المداهمات
لغيره        عبرة الناسليكون أعين بالرصاصأمام ًا .رمي

 ( في     (  ناصر محمود بالمرتد المجاهدون النسحابظفر وأثناء
أهالي          من رافضي وهو بغداد العاصمة جنوب عمر تل منطقة

 ( فرع       ( الغدر زمرة في ويعمل المحمودية في النجفويسكن
السنة          أهل وتصفية قتل في يشاركون الذين من وكان المحمودية

بالرصاص           ًا رمي بالقتل عليه تعالى الله حكم إقام وتم الجنوب في
. والمنة   الحمد فلله

الناصرية الدجال) في (جيش عناصر من باثانين الفتك
3/ /3- 1427صفر/  محكم   البطال الخوةقام  :2006آذار/  كمين بنصب

من   ) من  الروافضلثنين جنوب   جيشالدجال(  الناصرية مدينة في
المجاهدون        وعاد قتلهم الله بفضل وتم اماكنهم إلىالعراق

وبئسالمصير    فإلى.سالمين. جهنم
 الحويجة منطقة (الغدر) في زمرة عناصر احد تصفية

1/ /1- 1427صفر/  نصب  النصاراسود  إخوتكمتمكن  :2006آذار/  وبعد
   ( منطقة       ( في وذلك الغدر زمرة عناصر أحد تصفية من محكم كمين

وبئسالمصير    إلى.. الحويجة  جهنم
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نفق (الغدر) في الدجال) وأزمرة (جيش في مزدوأج قيادي تصفية
 ببغداد الشرطة

1/ /1- 1427صفر/  بتصفية النصاراسود  إخوتكمقام  :2006آذار/ 
( )  ( الغدر   (  وزمرة جيشالدجال في مزدوج متابعة  ،قيادي فبعد

وثبوت     استخباراتية ومعلومات بالعمل   الدلةومراقبة تورطه على
قتلة   الدماء   أهللدى ومصاصي له   الخوةقام ، السنة كمين بنصب

بغداد،       العاصمة من الشرطة نفق منطقة أن    في بعد قتيل واردوه
عليه    غضبهم جام بالنكشاف    ، .. صبوا بدأت اللعبة خيوط ،هاهي

 ( جيشالدجال     (  مع الغدر قوات بين للعيان  أصبحفالتنسيق ظاهرا
واحدة       وأهدافهم واحدة وعقيدتهم واحدة الكفر فملة

بالمرصاد..      لهم الرحمن فجند هيهات هيهات .ولكن

جدوأل ببقية عمليات قتل الجواسيس وأالمرتدين
الهدفالتاريخ
31/3   ( العاصمة    ( غرب الرافضية الغدر زمرة افراد من ثلثة

بغداد
28/3    ( ببغداد   ( الجامعة فيحي الدجال جيش افراد احد
الصليبية  الفاحشاتأخذ ي وكانجاسوسقذر  26/3 للقواعد

النتصار   الموصلب فيحي
عند   و جاسوسمرتد 26/3 شأن الكرامة   الصليبيينذو فيحي

الموصلب
قياديي     24/3 كبار أحد حسين )سيد فيمنطقة  جيشالدجال( 

الجديدة  بغداد
القوات    23/3 لدى يعمل غريبغرب  أبوفي  المريكيةمترجم

بغداد
في      الردةحرس  أفراداحد 22/3 له محكم كمين نصب بعد

بغداد     غرب الشرطة نفق منطقة
افراد 16/3 )      احد في  ( الشمال كراج في محله داخل الغدر زمرة

الموصل  مدينة
افراد 16/3 )    احد المنطقة  ( في محله داخل الغدر زمرة

الموصلبالصناعية 
من  15/3 يعملون ثلثة الشركات   الذين المنية الجنبيةمع

اعتقلوا   للصليبيينالتابعة  مقر   وقد الى توجههم اثناء
بيجي       في الصينية في الكائن رميهمتم  والشركة

بالرصاص
14/3    ( بديالى   ( بعقوبة مدينة في الغدر زمرة أفراد احد
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)مرتديمن  أربعة13/3 صيفي     (  البو الذئبفيمنطقة لواء
بعد     بغداد العاصمة باقتحام المجاهدونقام  أنجنوب

عليهم         الله حكم وتنفيذ معهم التحقيق وتم لهم دارين
8/3    ( الشمال   ( فيكراج الغدر زمرة عناصر الموصلباحد

صور   توزيعه سيستاني أثناء
)   افراد اثنينمن  8/3 المناري(  منطقة في جيشالدجال

بغداد    العاصمة جنوب
الجواسيس  6/3 الكرامة    وهو أحد فيحي الجنسية مصري

الموصل   في
ل  4/3 ينتمي فيحي     زمرةعنصر المرتد الطالباني جلل

الموصل   في الكرامة
الشرطة   4/3 عناصر فيحي      بعدأحد له محكم كمين نصب

الموصل    في عدن
المعارضفي    ضابطصففيحرسالردة    3/3 فيمنطقة

الصناعي   الموصلبالحي
احد   3/3 الجودي )  أفرادعلء منطقة (  في جيشالدجال

مع          قام انه تبين معه التحقيق وبعد بغداد جنوب المناري
الدورة       إخوتهاثنينمن   في المجاهدين من اثنين بقتل

الموصل        3/3 بمدينة البكر فيحي نقيبفيحرسالردة
عناصر     2/3 عباساحد صالح )حسين الغدر ( منطقةفي  زمرة

بعد      بغداد جنوب قبل     أنعربجبور من داره اقتحام تم
الخضراء    إحدى الكتيبة سريا

احمد  2/3 اعتقل   إبراهيمعلي السيافية  الذي فيمنطقة
معه        التحقيق بعد واعترف بغداد جنوب القوات أنالثانية

مبلغ      واستلم جندته قد مقابل  5000المريكية دولر
الن         وهم ًا جميع اعتقلوا ًا مسلم عشر ثلثة عن البلغ

الصليبية    القوات فيسجون
28/2    ( ابو   ( فيمنطقة الرافضية الغدر جواسيسزمرة احد

غريب
28/2    ( بديالى   ( بعقوبة في الرافضية الغدر زمرة افراد احد
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حديثة مدينة في أمريكي جندي قنص
/1- 1427/أولربيع/  3 بن    إخوتكمقام  :2006نيسان/  عمر فيسرية

بقنصجندي       حديثة مدينة وذلك   أمريكيالخطابفي المدينة في
من    ترجله .إلى.آليته.عند وبئسالمصير    جهنم

 هيت في الحال في وأمصرعه أمريكي جندي قنص

29/ /29- 1427صفر/  المجاهدون قام :2006آذار/  مدينة  اخوانكم في
المدينة          الشبابفي مركز بالقربمن أمريكي بقنصجندي هيت

أدى   الحال   إلىمما في .مصرعه
بالرمادي الردة حرس افراد احد قنص

6/ /6- 1427صفر/  في   البطال إخوتكمقام  :2006آذار/  التوحيد أسود
التأميم   في       فيمنطقة حرسالردة أفراد بقنصأحد الرمادي

   ( الحمد(  ولله البيض .والمنةالشقق
 غريب بأبو الحال في وأمقتله أمريكي جندي قنص

28/ /28- 1427محرم/  اسود   :2006شباط/  قنص  النصارتمكن من
ابو      منطقة في وذلك أمريكي في    خنزير غريبولقيمصرعه

.إلىالحال.. وبئسالمصير    جهنم

جدوأل ببقية عمليات القنص
الهدفالتاريخ
الحال       30/3 على فوقع أمريكيفيحديثة قنصجندي

الله  بفضل
فسقط     29/3 الحقلنية أمريكيفي على  قنصجندي قتيل

الفور.
الصليبية      27/3 للقوات دوية امريكيضمن قنصجندي

بغداد  جنوب
من   14/3 في      أفرادقنصعنصر بغداد فيشارع حرسالردة

مما        الموصل مدينة في الجديدة الموصل أدىمنطقة
الفور   إلى على مقتله

الموصل       9/3 في حرسالردة افراد من قنصعنصرين
فيحيسومر        الحاصود تعبئة قربمحطة احدهم

الوحدة       فيحي السلم قربمستشفى والخر
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في      9/3 الصناعية المنطقة في أمريكي قنصجندي
الحال  وقتلالموصل  في

وعلى      صليبي 2قنص 8/3 بغداد جنوب المناري فيمنطقة
قتلوا     أنهم الظن أغلب

 بيجي مصفى وأ كركوك بين يصل النفط لنقل أنابيب خط تفجير
/30- 1427/أولربيع/  1 الساعة  البطال إخوانكمقام  :2006آذار/  في

خط    7:00 بتفجير الرياض     أنابيبصباحا النفطفيمنطقة لنقل
أحد        في النفجار أدى وقد كركوك من لسلس إلى النابيبقرب ة

.بالنابيبالنفجارات  والمنة     الحمد ولله المجاورة
الصليبيية القوات تغذية شريان يفجروأن البطال

اسود   كتيبة   النصارقام )أمفي عنها   (   الله رضي عائشة المؤمنين
: التاليتين  بالعمليتين

2/ /2- 1427صفر/  الطريق      : 2006آذار/  قرب نفط أنبوب تفجير
بصرة ( -  ) بغداد أدى   السريع النبوب    إلىمما من جزء تدمير

.واشتعال فيه   النار
24/ /24- 1427محرم/  الطريق     :2006شباط/  نفطقرب أنبوب تفجير

   ( أدى (  -  مما بصرة بغداد النبوب    إلىالسريع من جزء تدمير
.واشتعال فيه   النار
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وعلى           بعده نبي ل من على والسلم والصلة وحده لله الحمد
 : وبعد     وجنده وحزبه وصحبه اله

وان          وتوفيقه الله ماضبحمد العراق في اخوانكم جهاد فان
مستمرة         المرتدين واعوانهم الصليبين من الله اعداء في النكاية

خالصالعمال           .. الجميع من يتقبل ان تعالى الله نسأل تزايد وفي
المفارز          احدى بها قامت التي العمليات احدى عن اليوم نتحدث

وهذه        ..  واللغام العبوات وهيمفرزة سامراء مدينة في المباركة
التي        ...  فاكثرالعمليات لها مثيل تجد ان قّل الحمد ولله المفرزة
ان         المجاهدين على ومواقفبطولية دروسا تحمل بها تقوم

 : تعالى      قال منها، يستفيدوا وان َنا  (يفهموها ِفي ُدوا َجاَه ّلِذيَن َوا
:  ( العنكبوت      ِنيَن ْلُمْحِس ا َلَمَع ّلَه ال ِإّن َو َنا َل ُب ُس ّنُهْم َي َنْهِد 69َل

منطقة          كانتفي والتي العملية تنفيذ الخوة قرر ان بعد
في           فيه العبوة زرع يريدون الذي المكان يقع حيث جدا خطرة

سامراء          تجنيد والى شمال الدور قضاء الى يؤدي مفترقطرق
يمكن          ل محصورة والمنطقة شرقا سامراء ادوية معمل والى غربا
قبل           نارمن يتعرضلطلق لنه النهار في حتى فيه المرور لحد

تبعد        والتي الثار دائرة في المكان   100القناصالمتمركز عن متر
من           تمر التي المدنية مخصصللسيارات واحد شارع هناك انه ال

سامراء          جسر باتجاه للعبور المكان ذلك سيطراتفي عدة خلل
الوقات         فيكل مغلقة الستدارة بهذه المحيطة الشوارع اما
الداخلية        مغاوير قوات الصليبية القوات لحركة وهيمخصصة

كثير           حصلت وقد يقتل فانه المكان ذلك الى يدخل ومن المرتدة
ايدي          على المسلمين من العديد فيها قتل التي الحالت من

 .. بالله        ال قوة ول حول ول الصليبية القناصة
هذه         اجتياز قرروا الخوة لكن جدا خطرة المنطقة اذن

وهو...        ( مساءا السادسة الساعة قبل السيارة توجهت المخاطر
في   )        المفرزة امير ومعهم اخوة ثلثة وانزلت التجول وقتحظر

الوقتشتاءا           وكان والردة الصليب جند رصد عن بعيدة منطقة
الظلم  ...         .. حلول بانتظار مكانهم في الخوة بقي باردا والجو
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حيث           أيشخصيرصد يرحم ل القاسي التجول منع وفيساعات
وحتىسيارات           شيخ او طفل او امراة كان سواء مباشرة يقتل

ابتدا     ...     الظلم حلول وعند الرصاص عليها يطلق فانها السعاف
العدة         وباقي العبوة يحملون وهم المكان باتجاه بالزحف الخوة

لن        بالرضتماما ملتصقة اجسادهم وكانت للتفجير المخصصة
النهاية          القناصوستكون يلحظه قد الجسد للراساو رفع أي

من ...      اكثر زحفالخوة من    300معلومة اقترابهم وعند متر
لم         .. بالنباح تبدا الكلب من كبيرة مجموعة واذا بامتار المكان

المكان         تمل فالكلب واحدة خطوة يتقدموا ان الخوة يستطع
المدينة          فيسماء تجسستحلق طائرة كانتهناك وبنفسالوقت

فقرر         الخوة؛ فيها يتواجد التي المنطقة تقتربمن وكانت
بعضهم          مع بالتجمع فاخذوا الوضع يهدا حتى الحركة عدم الخوة

قارصجدا           البرد لن الدفء من علىشئ يحصلوا البعضحتى
الصليب          قوات من فالعدو الخوة يعانيه ما يتصور ان ،وللمسلم

ومن         المام من الخوة حول منتشرة مراكزهم الردة ومغاوير
ارضممتدة         خلفهم ومن فوقهم ومن اليسار ومن اليمين

نباح            كذلك مضئ الجو ان أي بدرا ليلتلها القمر وكان مكشوفة
المستعان      .... والله وحركتها عليهم الكلب

حينها          ....  ليل الثالثة الساعة الى المكان ذلك في الخوة بقي
المخصصلزرع           المكان الى يتقدم ان فقرر الخوة احد انبرى

حدث             الله على متوكل بالحركة الخ بدا وحينما الشارع في العبوة
تنبح،          ان دون المكان وتركت نفسها الكلبمن عجيب،ذهبت امر

من             غيمة لحظان العبوة مع زحفالخ اثناء انه الخر والمر
صافية         السماء كانت حيث القمر تحجبضوء بدات السحاب

           ، اللهي المدد انه الله، سبحان معتم، الجو جعلت مما بدرا والقمر
 : قائل    من عز ًا       (يقول ّد َس ْلِفِهْم َخ َوِمْن ًا ّد َس ْيِديِهْم َأ ْيِن َب ِمْن َنا ْل َوَجَع

:  ( ّيـس    ْبِصُروَن ُي ل َفُهْم َناُهْم ْي َأْغَش  ...9َف
العبوة              بالرضوزرع يزحفملتصقا وهو الخ تقدم

كان           ان بعد معه كانا الذين الخوة الى راجعا بهدوء وانسحب
نقطة    ...       الى زحفا الثلثة الخوة ورجع يرجع لن انه يتوقع

الفجر         مابعد حتى الليل طوال ينتظرون الخوة وبقى انطلقهم
تبدا         حيث التجول منع ينتهي صباحا السادسة الساعة حيث

الخوة         واقلت التوقيت في السيارة جات ثم بالحركة السيارت
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الشارع           الى الخوة رجع النهار من فترة بعد ثم العملية، منفذي
حركة          بدات حيث العبوة من القريبة المنطقة تلك الى المؤدي

باتجاه         المكان ذلك في المتتالية السيطرات من للعبور السيارت
الصليبية          للقوات دورية تمر ان تعالى الله وشاء سامراء، جسر

مرورها         الخوة فاستغل المخصصلهم الشارع ذلك من المريكية
الله         باذن العبوة ودمرت الدورية على بتفجيرها مكبرين وقاموا

وهم          سالمين الخوة ورجع فيها من وقتل همر عربة تعالى
تمل           والفرحة لهم يسر ان على تعالى الله ويحمدون يكبرون

علىجوارحم        يطفح الله بنصر واليقين ّلُه ( صدورهم ال َتَب َك
:  ( المجادلة       َعِزيٌز َقِوّي ّلَه ال ِإّن ِلي َوُرُس َنا أ

َ َبّن ِل  21ََلْغ

العملية:  هذه من المستخلصة وأالعبر الدروأس بعض 

وان         .1 الصبر مع النصر ان يعلموا ان المجاهدين الخوة على
والعملية          الظرفصعبا كان فمهما البلء، منعظم الجزاء عظم

ل            الله فيسبيل الجهاد لذة فان المشقة مع الجر فان صعبة
 . شئ  يعدلها

او           .2 تصريحات او ليساقوال الجهاد ان يدرك ان المسلم على
وبذل         ومشقة وتضحية وجهد عمل هو وانما وتخيلت اماني

الله          .... اعداء في والنكاية الله لدين نصرة اجل للنفسمن
الناس          مثل ليست فيوقتجهاده المجاهد يعيشها التي فالحياة
الذي         مثل والمتحانات المحن من تتعرضلكثير فهي العاديين؛

وعدو      (   قارص، برد الشجاعة المؤمنة المفرزة هذه مع حدث
( كامل          بشكل الوضع صعوبة مع الجو في تحلق وطائرات متربص،

الخوة          فقرر للمجاهد الصلبة الرادة يقفبوجه لم هذا كل
كانت          الله وبفضل العبوة زرع اجل من العمل في الستمرار

. مبشرة  النتائج
الصعبة        .3 الماكن هذه مثل اختيار على حرصالخوة ان

ان         ( واعوانهم الصليبين الى توجه رسالة هو انما جدا والخطرة
في         اليكم الوصول على وقوته الله بحول قادرون المجاهدين

اساليب         لكل استخدامكم رغم على عندكم تحصنا المناطق اكثر
النفسي       والضغط البيوت وتهديم والمطاردة البطشوالتقتيل

؟          ) .... لديكم بقي فماذا نصرتكم، في والمرتدين العملء دور مع
الرعب           بثت العملياتفقد هذه مثل لعبته الذي الدور يخفى ول

يحسبون         فاصبحوا معنوياتجنودهم انهيار الى وادت فيقلوبهم
. عليهم   صيحة كل

مرتدي        .4 من باعوانهم الصليبين ثقة انعدام العملية نتائج من
في        وانتشارهم الردة قوات سيطرات فكثرة والمغاوير الشرطة
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المريكان          من اسيادهم على او عليهم يوقفالهجمات لم المدينة
. ويخزيهم          يذلهم وان جمعهم ويمزق يفرقشملهم ان الله نسال

تحطيم         .5 في كبير اثر له واللغام العبوات علىحرب التركيز
فالمريكان        التكنولوجي، والتقدم القوة بلغتمن الجيوشمهما
وخصصوا        صوابهم افقدتهم التي العمليات هذه بخطر اعترفوا

التي         الناسفة العبوات لدراسة دولر مليارات ثلث من اكثر
دون         تحول التي الطرق ولوضع العراق، في المجاهدون يزرعها
ارض           وستكون الن الىحد يحدث لم هذا ولكن عليهم انفجارها

. سبحانه     باذنه لهم مقبرة العراق
بالقربمن          .6 بكن لم انه ناحية من موفقا كان المكان اختيار

لحركة      مخصصة فالمنطقة وممتلكاتهم المسلمين بيوت
قادرين    ...     المجاهدين ان مع فقط المغاوير ومرتدي المريكان
اخطر          في بالعملية وقاموا وصبروا تحملوا مكان أي علىفي

باخوانهم        الضرر الحاق ليتجنبوا سامراء مدينة في المناطق
المسلمين .

تقدم         .7 لحظة في القمر التيغطتضوء السحابة يلحظظهور
من            رصده ليتم حتى الضوء يحجب ان الله ويسر المكان نحو الخ

تكون          ان تعالى الله نسال المكان في المتواجدين القناصة قبل
حسناته        . ميزان في يجعلها وان له كرامة هذه

حركة     ( .8 نتيجة وتجمعهم بقائهم وقت الخوة استغلل
بالدعاء     )     وقتهم حيثشغلوا البرد الكلبوشدة الطائراتوتجمع

النصر          تحقيق في اليماني الجانب هذا باهمية يذكر مما والذكر
 : الشدة   وقد ُكْم       ( والثبات ْنُصْر َي ّلَه ال ْنُصُروا َت ِإْن ُنوا آَم ّلِذيَن ا ّيَها أ

َ َيا
:  ( محمد  ُكْم َداَم َأْق ّبْت َث ُي  7َو

   . مكان ...         فيكل المجاهدين يسدد ان الله  نسال
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يتضمن        وه والسلم الصلة عليه الملحمة لنبي تكليفالهي
واستثارة      العزائم وشحذ بلغة الحمية استنهاضالهمم السلمية

القران     لغة هي َنْفَسَك(       واضحة ِإّل ّلُف َك ُت ل ّلِه ال ِبيِل َس ِفي ِتْل َفَقا
َكَفُروا         ّلِذيَن ا ْأَس َب ُكّف َي َأْن ّلُه ال َعَسى ِنيَن ْلُمْؤِم ا :...َوَحّرِض النساء) 

84 
متهور      عنك قالوا وان اخي متطرف    .. قاتل عنك قالوا وان.. وان

ارهابي   عنك تكفيري    .. قالوا عنك اخي الذي   .. قاتل المسلم فانت
العاصي           اصيح زمن في الله اطاع وانتمن الله امر يطبق

المحاربرجل         الكافر وصار والنهي المر صاحب هو والمجرم
من  ..  ..    عبادة الكفار فقتل الموازين انقلبت ومعاهد سلم

ْيُث(       :العبادات َح ِكيَن ْلُمْشِر ا ُلوا ُت َفاْق ْلُحُرُم ا َْلْشُهُر ا َلَخ ْنَس ا َذا ِإ َف
ِإْن        َف َمْرَصٍد ُكّل َلُهْم ُدوا َواْقُع َواْحُصُروُهْم ُذوُهْم َوُخ ُتُموُهْم ْد َوَج
َغُفوٌر          ّلَه ال ِإّن َلُهْم ِبي َس ّلوا َفَخ َة َكا الّز َتُوا َوآ َة الّصل َأَقاُموا َو ُبوا َتا

: التوبة)  والسلم..       5َرِحيٌم الصلة عليه السلم نبي يجتمع( وقال ل
ابدا     ) النار في وقاتله الله..     كافر نصر لتحقيق وسيلة العبادة فهذه

المعمورة       ...  في السلم حكم الرضواعادة في
في ...          اليوم تراق السنة اهل وخاصة المسلمين دماء ان اخوتي

العلقمي           وابن سبأ ابن احفاد ايدي على ساعة وكل لحظة كل
الم ...         السنة باهل والفتك الغدر سوى يفهمون ل والطوسي

من    ..     والرامل الثكالى واهات البرياء اليتامى صرخات تسمعوا
قعر ..     ..     من تخرج نداءت والضعفاء الشيوخ توجع وانين النساء
منها        تقطر المنكوبة الجريحة القلوب واعماق النفوسالحزينة

صوت           تسمعوا الم ارضالعراق على انهارا تسيل التي السنة اهل
وكان          ( اختها زوج الردة قوات اخذت التي بغداد من المرأة تلك

  .. ( فترة         وبعد قتلوا الجميع لن العائلة من بقي الذي الوحيد الرجل
من       ..    ( اكثر ودفعوا مكانه عن اخبار مجرد يخبروهم اموال طلبوا

العدلي)   ..       70000 الطب في موجود انه اخبروهم عندها الفدولر
الصراصير      قوات احضرته المستشفيات احدى في

بل(     ) ...    العائلة ظلت اليهودي سبأ ابن لوزارة المغاويرالتابعة
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ان          مكان كل في السنة ابناء يستنصرن النسوة وهؤلء رجال
تنسوهن  ..  ..  فل بثأرهن ياخذوا

فلماذا         ... الحيوانات عند حتى فطري النفسشئ عن الدفاع ان
انهم            ؟ حمية او نخوة ادنى فيهم تتحرك ل المسلمين البعضمن

العكستماما          ... على بل بكلمة ولو المجاهدين ينصروا لم حتى
  ... ( علقميون (     مجرمون كفرة الحديد ال الحديد يفل ل اخوتي

على!!!!       المبني الخرافي لدينهم ارواحهم يقدمون حاقدون
اصحاب    ....    المسلمون ونحن والمجون والدجل والكذب الشرك

ونطمس      ...     نداهن نظل او لحظة اول من نتراجع والسنة العقيدة
تحرك       ...      قم ؟ اخي لماذا يعنينا ل المر وكان التراب في رؤوسنا

الله          حاربوا النجاسفقد هؤلء دماء من الرضترتوي اجعل
السلم        ...  واهل السلم دين بحرب واعلنوا ّلِذيَن (ورسوله ِل ُأِذَن

:  ( الحج        َلَقِديٌر َنْصِرِهْم َلى َع ّلَه ال ِإّن َو ِلُموا ُظ ّنُهْم َأ ِب ُلوَن َت 39ُيَقا

في      إ الجهاد بنية الرمي تعلم تعالى   ن الله سبيل
النبي        إليه ندب مما له، والمسابقة وحض وتعليمه

كثيرة       فضائل ذلك في ورد وقد منها:،  عليه،

    بالرمي أمر تعالى الله فيسبيل    أن للجهاد استعدادا
تعالى  تعالى . الله ُتْم   (: فقال َطْع َت اْس َما َلُهْم ّدوا َأِع َو

ّلِه         ال ُدّو َع ِبِه ُبوَن ُتْرِه ْيِل ْلَخ ا َباِط ِر َوِمْن ُقّوٍة ِمْن
َلُمُهْم        َيْع ّلُه ال َنُهُم َلُمو َتْع ل ِنِهْم ُدو ِمْن َوآَخِريَن ُكْم ُدّو َوَع
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ُتْم          ْن َأ َو ُكْم ْي َل ِإ ُيَوّف ّلِه ال ِبيِل َس ِفي ٍء َشْي ِمْن ْنِفُقوا ُت َوَما
 ( َلُموَن  ْظ ُت  60لنفال:ال

الية        لهذه إيجابه إلى بعضالعلماء ذهب الشريفة، وقد
مسلم        فيصحيح لما الرمي، بالقوة المراد عن. لن

عامر    بن :    عقبة الله   سمعترسول قال ،  وهو
المنبر  ،      أعدوا((يقول:  على قوة من استطعتم ما لهم

الرمي           إن أل قوة، الرمي إن أل قوة، الرمي إن أل
. ذ))قوة

    زيد بن خالد :     عن بي  يمر فكان ًا، رامي كنت قال
  : خالد    يا فيقول عامر، بن فلما    عقبة نرمي، بنا اخرج

    : أخبرك      تعال خالد يا فقال عنه، أبطأت يوم ذات كان
رسول   قال الواحد     ((: الله  ما بالسهم يدخل الله إن

صانعه    الجنة، نفر الخير،    ثلثة يحتسبفيصنعته
أحب         ترموا وأن اركبوا، و وارموا ومنبله، به، والرامي

تأديب        إلىمن  ثلث، في إل وليساللهو تركبوا، أن
بقوسه      ورميه أهله، وملعبته فرسه، ونبله، الرجل

تركها        نعمة فهي علمها، بعدما الرمي ترك أو  )) ومن ،
في      رواه. )) كفرها ((قال:  عوانة وأبو أبيشيبة، ابن

وقال       والحاكم والنسائي، داود، وأبو ، صحيح: صحيحه
. السناد

         الكوع بن سلمة عن وغيره البخاري رواه ما ،ومنها
النبي:    مر : قال فقال     ينتضلون ارموا ((علىقوم
فإن   مع      بنيإسماعيل وأنا ارموا ًا، رامي كان أباكم

:    ))بنيفلن  بأيديهم،  الفريقين أحد فأمسك قال
الله   فقال ترمون  ((: رسول ل : ))؟ مالكم يا  فقالوا

 ! كيف  الله فقال    رسول وأنتمعهم؟ ارموا((:  نرمي
كلكم   معكم .)) وأنا
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الغارة تعريف
هجوم   عن عبارة
على  مفاجئ وسريع

مدروس   هدفحيوي
وفيوقت  سبقا،م

مناسب   غير ومكان
القتراب   ويتم للعدو،

عنطريق   إليه
متوقع   غير مستور
لتحقيق   له بالنسبة

ثم   المفاجأة عامل
المعركة   التخلصمن

والعودة.
الغارة دوأرية وأاجبات

  العدو أسلحة تدمير
الحيوية  ونقاطه

. ومنشآته   وآلياته
.  خطفالسرى 
 العدو إزعاج

 وإرباكه.
. المعلومات   جلب
  على العدو إجبار

.  كشفمواقعه 
الغارة مبادئ

 المفاجأة 
  النار قوة
  العدائية الروح

  والمفاجأة للمهمة
الناري  والتفوق

 السرعة 
الغارة دوأرية تنظيم

 : هي   الغارة وأقسام
قومي : الحماية قسم-1

يلي   :بما
  نقطة تأمين

الدورية  اجتماع
 النذار إعطاء

العدو   باقتراب المبكر
   التقرب طرق سد

والنسحابعلى 
العدو

  تنتهي عندما
قسم   يقوم القسام

بتغطية  الحماية
أقسام  انسحاب
والسناد  القتحام

اجتماع   نقطة حتى
ينسحب   الهدفثم

الدورية    قائد من بأمر
متفق   بإشارة أو

. ًا  سلف  عليها
بنادق، أسلحتهم:
ألغام  رمانات،

. قناصات  ومتفجرات،
تبدأالسناد:  - قسم2

على الولىبالضربة 

نيرانية   وبكثافة العدو
القدرات   لشل عالية

والمعنوية  المادية
للعدو

قاذفات أسلحتهم:
رشاشات، قنابل
،هاونات،  خفيفة
خفيفة  .مدافع

القتحام:  - قسم3
 اقرب إلىتقترب

لها    يمكن أننقطة
العدو   تقتحم

   العدو على تقضي
في  المتحصن
المواقع

ينسحبون  أول من
على   القضاء بعد

نقطة  العدو الى
الجتماع

،بنادق أسلحتهم:
.رمانات

العسكرية  :  ه  ال ندسة
واجباتها 

حقول-    اللغامفتح
الغرف-   تدمير

بعد  والبنايات
اقتحامها
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الحماية-   تزويد
لقطع  بالمتفجرات

الطرق
- القيادة:4

وإدارة-   قيادة
المعركة 

العامة-    الخطة وضع
للمعركة 
الوصول قبل العمل
الهدف اجتماع لنقطة

الدورية   قبلوصول
اجتماع   نقطة إلى

الهدفوحسبطبيعة  
الدورية   الرضترتكز

الكشافون  ويذهب
 ( إلى( الستطلع

الهدف   اجتماع نقطة
خلو   من للتأكد

العدو   من المنطقة
الهدفثم    من والتأكد

قائد    إلى أحدهم يعود
منطقة   بخلو الدورية

يقوم   الهدف، اجتماع
قادة   بأخذ القائد

نقطة   إلى القسام
الهدفومن   اجتماع
على   مشرفة نقطة

يتم  الهدف
على  استطلعهم

المهام   لتأكيد الهدف
إذا    الخطة تغيير أو

إلى    والعودة ذلك لزم
لخذها  الدورية
اجتماع  لنقطة
الهدف.
: الهدف على العمل

إلى   الدورية تتحرك
الهدف   اجتماع نقطة

حددت    أن سبق كما
 . تؤمن  الستطلع في

الهدف   اجتماع نقطة
بتحريك   القادة ويقوم

القسام
والمجموعات

أمكن   وإذا لمواضعها
تحركاتهم   تكون أن

يمكنهم   مما منسقة
إلى   الوصول من

فينفس   مواضعهم
 . هذا  ًا تقريب الوقت

قدرات   من يزيد
العمل   على الدورية

ما   إذا الحاسم
قبل   اكتشفتمن
 . ًا  مبكر العدو
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