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   من نحن و ماذا نريد؟ من نحن و ماذا نريد؟
 

قائد الغر مام المجاهدين وبسم اهللا الرحمن الرحيم، و الصالة و السالم على سيدنا و نبينا محمد بن عبد اهللا إ

 ...، أما بعد وسلمو صحبه صلى اهللا عليه واله  المحجلين
 

فبعد اإلتكال على الحي القيوم الذي ال تخفى عليه خافية و هو بكل شيء عليم و بعد األخذ باألسباب قدر 

فدين اإلمكان فقد عزمنا النية على إصدار نشرة شهرية هدفها نُصرة المجاهدين في العالم عامة وفي بالد الرا

خاصة و إيصال ما ينشُرون من بيانات و إصدرات في قالٍب ِعلمي شامٍل، فيه من التحليالت و المداخالت ما 

يساعد على إيصال الفكرة و ترسيخها، وأما ذلك فِبرصد وتسجيل وأرشفة جميع البيانات الصادرة عن مجلِس 

 واحداً تلو اآلخر و تمريرها تحت مجهر التحليل و شُورى المجاهدين في الِعراق، و من ثُم تبويبها و تناولها

 .اإلحصاء، و لقد وجدنا العجب العجاب، ِمما خَِفي من القوِل و العبرات
 

و نحن بذِلك نساعد على إيضاح جهاد إخواننا في العراق و بخاصة للعواِم من المسلمين الذين ما زال بعضهم 

... ي لنا واضحة جلية، بما فتح اهللا علينا، ولهم من المبهمات ولألسف يشُك و يشَِكك في أمور أساسية ه

كحقيقة وجود الشيخ أسامة بن الدن و اإلدعاء بأنه ليس إال أحد صنائع هبِل العصر أمريكا، و ِممن يشُك و 

ادي عشر يستَِشك في وجود القائد الِهزبر أبا مصعب الزرقاوي، أو ِممن ما زال يشك بهوية من قام بغزوة الح

 .من سبتمبر، و غيرها الكثير من العمليات
 

و من أهدافنا أيضاً التصدي قدر اإلمكاِن لكذب و دجل و تدليس أبواق اإلعالم العربية الرسمية منها و 

الخاصة على حٍد سواء، و التي باتت تنافس أبواق الغرب في الكِذب و الدجل و التدليس، و ِبها نقصد 

 .تلفزة و الجرائد و المجالتالفضائيات و قنوات ال
 

و إذ نرجوا من اإلخوة القُراء إعطاء هذا المجهود حقه من ِقراءة و تحليل، و نقٍض و تصحيح، فيكونوا لنا 

خص بالِذكر و األهمية قراءة التحليالت و آخر الكِلمات، ففيها الصورة أ الناصحين و نكون لهم الرافدين، و

 . الحمد في األول و اآلِخرالكبيرة و التحليل الشامل، و هللا
 

نسأل اهللا اإلخالص لوجهه الكريم و القبول، و أن نكون قد وِفقنا بما كتبنا من إحصاءات جامعة و تحليالٍت 

 .شاِملة ، في األولى منها شفاء للصدور و في الثانيِة تحريض للمؤمنين

 

 )أنصار الِجهاد من إحدى البالد(
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   هامة جداً هامة جداً مالحظات مالحظات––كيف نقرأ هذه النشرة كيف نقرأ هذه النشرة 
 

هذه مالحظات هامة نضعها بين يديكم على شكل نقاط ِلتوضيح بعض ما جاء في هذا العدد من 

تحليالت و أرقام و بيان لطريقة العمل و النهج المتَبع، و إني أرجوا منكم أيها اإلحبة قراءة ما 

 .و مقاالتجاء في هذه النقاط الواضحات قبل قراءة إي من ما جاء من تحليالت أو أرقام أ
 

، و هو كما اإلسم، أرشيف لجميع بيانات األرشيف الجامع تم تقسيم هذا العمل إلى قسمين، األول و إسمه :المالحظة األولى

وعلى مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق، كما نُِشرت من حيث المحتوى و الترتيب الزمني، و دون أي زيادة عليها أو نقصان 

، إبتداءاً من فقد تم إعطاء كُل بيان رقم، و ِلمراعاة اإلسلوب العلمي، و نهج السلف الصالح في الترقيم، ينهذا أقسم برب العالم

البيان األول و حتى آخر بيان نُِشر في الفترة التي نحن بصددها في العدد األول و هي الشهر األول من عمِر المجلس المبارك، 

 هي إذ تُعطي المصداقية، و تُسهل اإلشارة للمناقشة و التحليل و التأصيل، و ذاك الهدف و ، وو للترقيم فوائد ال تُعد و ال تُحصى

المرقّم، هو األرشيف الخالد و المرجع الشامل لكل ما جاء من بيانات في األرشيف الجامع المقصد، فهو بإذن اهللا، و أقصد 

النقل الدقيق و الشامل بدون أية زيادة و ال أية نقصان، و بدون أي الشهر األول من التشكيل، و أعود و إقسم باهللا، أنه تم مراعاة 

 .كالم من العبد الفقير كاتب األسطر

 

مناقشة و تحليل، و إستخالص عبر و رسائل و ، فهو التحليالت اللوامع و أما الجزء الثاني و هو :المالحظة الثانية

 يجب على كل أنصار الجهاد  فيه نظرة شاملةتحق من بيان، و، إلعطاءها ما تسلطائف، و حصاد علمي لألرقام و العمليات

 و أقسم باهللا العظيم بأنه قد حاول العبد الفقير كاتب األسطر بأن ال يترك شاردة قراءتها و النهل منها، و نشرها في كل مكان،

، و  التي حملتها طيات تلك البياناتوال واردة وردت في البيانات إال و تناولها بالتحليل المفيد و إستخالص للجواهر و الكنوز

وإن أنتم في شك ... سأسأل عما جاء فيها أمام اهللا، و مجلس الشورى المبارك، و أمامكم أنتم إخوة التوحيد ... بكل مصداقية 

م البيانات ، مع مراعاة ِذكر أرقاالتحليالت اللوامع، و هو ما أعتمدت عليه بعد اهللا في كل ما جاء في األرشيف الجامعفِعندكم 

 .التي يتم تناولها، و تلك هي الطريقة الِعلمية المنهجة التي أسأل أنصار الجهاد إتباعها، عند مناقشة أي من تلك البيانات

 

، نسأل اهللا أن يقرأها اإلخوة، فتلك تعليقات على كل ما ورد في هذا العدد من أقسام لنا و الحمد هللا :المالحظة الثالثة

 .، و إنما لقراءتها و لمناقشتها و اإلستفادة منها لم تُكتب لتظل في طي الورقاتيالتالتعليقات و التحل

 

مراعاة األمانة العلمية، و األسلوب العلمي المنهحي، المعتمد على الحقائق و الوقائع التي تم بحمد اهللا : المالحظة الرابعة

 فهاذا العمل هو لتحليل و تجميع ما هم أعلنوه في األساس، و ، دون إجتهاد من العبد الفقر،أوردها اإلخوة في مجلس الشورى

إنما هي ليكون رافداً لهم بإذن اهللا، و ما كنت أنا العبد الفقير كاتب األسطر ألجترأ عليهم فينالني سخطٌ من اهللا و لعنة، ال و اهللا، 

 .ليه و سلم كما أمرنا الحبيب المصطفى صلى اهللا عالدقة و اإلخالص و اإلتقان في العمل
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 األرقام ، أال و هو جواب ِلعتٍَب قد يعاتبني به البعض أو يرمونني بهوهي رافدة لما قبلها، و هي: المالحظة الخامسة

 فأعود و أقسم باهللا، أنه لم يراد بأن يكون هذا العمل إال عمالً منهجياً كما التي أوردت في الحصاد البشري للعمليات العسكرية،

لكن ما هم ،  فإن هم أرادوا إلقاء األرقام جزافاً لكانوا فعلوا و كنا فعلنامجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق،أراد اإلخوة في 

فالمجاهدين في العراق ما إنفكوا أحبتي في اهللا، الحقائق و ما يتم التأكد منها هو هدفنا و مبتغانا،  … بفاعلي ذلك و ال نحن

، إنما ذاك ما نخشى و يخشون، فهم إن أعلنوا شيئاً يات، فِلم نقوم نحن باألجحاف أو التضخيمينقلوا لنا الحقائق الواضحات الجل

 مما وصلنا من أخوانكم ليوث التوحيد ضمن غزوة حصاد ما تأكد لدينا وهذا… " من حصاد يشددون و يأكدون بأنه 

 "حصاد ما تأكد "م العارفون الخبراء ال يعلنون إالفإن كان المجاهدون أنفسهم و ه ... ١٤١ و ذاك في البيان رقم "الصادقالفجر 

 ، ال و اهللا،فهل يعقل بأن أقوم أنا الجاهُل القاِعد بعدها بمخالفة أمرهم و الخروج عن نهِجهم و إلقاء األرقام ِجزافا... لديهم 

 ما جاء في التحليالت و إنما هي الدقة و اِلعلمية، و اإلحصاء و التمحيص و من ثم المراجعة و التصحيح في إحصاء كل

و ما هم بحاجة لذلك، يكفيهم فخراً بأنهم أذاقوا و يذيقون  ، دون إجحاف أو تضخيم، المقاالت التي سطرتها يدا العبد الفقير هللا

 .، و إنهم هازموهم في الغداة أو العشي ذلك و هللا الحمد و المنةما يزيد عن مائة ألف أمريكي الويالت و الجحيم في العراق
 

 إن اإلجحاف و التقليل أو المبالغة و التضخيم هما بنفس المرتبة و هي رافدة لما قبلها، نقول فيها: المالحظة السادسة

عدد ركاب دورية ، لذا حرصنا على عدم الوقوع فيهما أبداً، و للعلم فإنه قد يعلم اإلخوة في ميدان الجهاد كم هو من الضرر

 و لكن ...عدد كالب الحرِس الوثني في إحدى السيطرات أو عدد ركاب مروحية التشينوك  ِبحكِم الخبرة أوالشرطة المرتدة

مقتل كل "، و كم من المئات من البيانات التي يذكر فيها ما مفاده عن التقديرات بالكاملأيضاً  لذا إبتعدنا  …العبد الفقير هللا ال يعلم

لم فإننا  ففي مثل تلك الحاالت، دون تحديد عدد القتلى "...أو ... و من كان في تلك اآللية أو المروحية أو نقطة التفتيش أ

 .ً"و هلك منهم أربعة"؛ كأن يقال تلى إال ما ذكر عدده رقمامن القنحصي 
 

و لكي ال نُجِحف ذلك النوع من العمليات حقه فقد تم إفراد جميع ما ورد من تلك العمليات في ِقسم خاص ضمن حصاد 

، ٣٣٣، ٢٨٢، ١٨٣، ١٥٠، ١٤٣، ١١٩، ٩٤، ٩٢، ٧٨فأنه قد ورد في البيانات رقم : ثال واضحو أعطيكم م…  المجلس

ففي هذه الحالة  همر صليبية و مقتل كل من كان فيهم بالكامل، لكن دون ذكر عدد القتلى، ١٤إنه تم تدمير  ٤٣٦، ٤٣٥، ٣٩٣

 بإنه ٣٦٧ و ١٧، ذُِكر في البيانين و مثال آخر صفر، مجموع عدد قتلى جند الصليب لتلك العمليات في الحصاد يساوي يكون

، و لم يتم إدراج ذلك في تم إسقاط مروحيتين األولى من ِطراز تشينوك و الثانية بالك هوك، و قد ورد مقتل كل من كان فيهما

، و الذي يصل للقتلىمثال أخير، ففي أربعة من العمليات اإلستشهادية بسيارات مفخخة لم يرد ذكر إحصاء و ، الحصاد البشري

في بعض األحيان ألكثر من مئة في العملية الواحدة، فما بالكم بأربعة عمليات، ِلذا و إلستحالة التقديرات فالحصاد كان ِلما تأكد 

 .من أرقام ذُكرت في البيانات، و أما تلك العمليات المباركات فقد تم إفراد جميع ما ورد عنها في ِقسم خاص ضمن الحصاد
 

و التثبيت لفترات ، بإعطاء هذه النشرة حقها من النشر و التوزيع و الترجمة، رجاء و طلبو هي، : الحظة السابعةالم

التحليالت ، فإن كان أخوكم باهللا الجاهل القاعد قد جانب الحقيقة و الصواب في الجزء الثاني طوال في المنتديات و غيرها

 ما هو إال ِبكالم إخوانكم األرشيف الجامعلكن الجزء األول … إنصحونا و إتركوه  فذلك ِمن نفِسه األمارة بالسوء، فاللوامع

و التثبيت لفترات طوال في المنتديات و الِكرام في المجلس المبارك، فأعملوا على إعطاءه حقه من النشر و التوزيع و الترجمة، 

لقول فأتركوا ما جِئتُكم به، و عليكم ِبما جاء به فإن أنا أسأت او ما سبب فَصُل الجزئين عن بعض إال لهذا، ... غيرها 

 . أن تكون تاجاً على رأس العبد الفقير هللا كاتب هذه الكلماتإالالذين ال تصلُح أقدامهم التي تغَبرت في سبيل اهللا … المجاهدين 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

 ٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  الِقسم الثانيالِقسم الثاني

  

  البيانات الهامةالبيانات الهامة

  ))كما وردتكما وردت((
  

  ::وفيهاوفيها
  

  

  ِس شُورى المجاهدين في الِعراقِس شُورى المجاهدين في الِعراقمجلمجل بيان تشكيل  بيان تشكيل --فاتحة البيانات فاتحة البيانات   ••
  
   كل البيانات الصادرة عن الهيئة اإلعالمة لمجلس الشورى كل البيانات الصادرة عن الهيئة اإلعالمة لمجلس الشورى--البيانات المبينات البيانات المبينات   ••

  

كل البيانات المتعلقة بالمجلس الصادرة و عن التنظيمات               كل البيانات المتعلقة بالمجلس الصادرة و عن التنظيمات                 ––  البنيان المرصوصالبنيان المرصوص  ••

  الجهادية األخرىالجهادية األخرى

  



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

 ٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  ورى المجاهدينورى المجاهدين شُ شُمجِلسمجِلس بيان تشكيل  بيان تشكيل --فاتحة البيانات فاتحة البيانات 
 

 

 )األحد(بيان عن إعالن تشكيل مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق  - ١البيان رقم 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

ا كََأنَّهم بنيان ِإن اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُون ِفي سِبيِلِه صف{: الحمد هللا الذي أمر بالجماعة ورضي عن أهلها، فقال وهو أصدق القائلين

وصصرنّته، }مروا سجه ونَصد، وعلى آله وأصحابه، الّذين ساروا على نَهنا محمنبي الم على إمام المجاهدينالة والس؛ والص

 .والتزموا بالجماعة في جهادهم ودعوتهم

 

 :أما بعد

 

يين دار الخالفة بغداد، وضربوا المسلمين عن قوٍس واحدة، طلباً فبعد أن دهمت جحافُل الصليب، وأشياعهم من الرافضة والعلمان

 .لنُصرة كفْرهم وتحقيقا ألحالم اليهود أسيادهم

 

وخالَل أكثر من سنتين ونصٍف مضت، تقلّبت األحداث في بالد الرافدين، وتَسارعت وتيرتُها صعوداً، بعد أن بارك اهللا في جهاِد 

ذه األمة، لنقف أخيراً على مشْهِد اجتماٍع كفري متعدد األطراف ومتنوع المشارب؛ فكان ِلزاماً على الفئة القليلة من طالئع ه

الموحدين ِمن أهِل السنّة والجماعة، ممن اختار درب الجهاد ومناجزة الكفّار بكّل صنوفه وكافّة أشكاله، االجتماع على نُصرة 

وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه {: رك، طالبين لمقصد ال حياد عنْه وال تراجعالحقّ، متآلفين متحابين، نابذين للشّ

 .}ِللّه

 

وشتّان ما بين اجتماع أهل الحقّ، وجمع أهِل الباطل، فاألول محبةٌ ونُصرةٌ للدين، والثاني طمع في مصلحة زائلة، وبغض لتوحيد 

 .المينرب الع

 

 :وقد قررت الجماعات الجهادية اآلتية

 

 . تنظيم القاعدة في بالد الرافدين-١

 . جيشُ الطّائفة المنصورة-٢

 . سرايا أنْصار التّوحيد-٣

٤-سرايا الجهاد اإلسالمي . 

 . سرايا الغُرباء-٥

 . كتائب األهوال-٦



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

 ٧  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 :، وذلك لتحقيق المطالب الشّرعية اآلتية)مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق(تشكيَل مجلٍس تحت اسم 

 

 .قيادةُ الصراع في معركِة المواجهة، لدفِْع الكفّار الصائلين وأذنابهم من المرتدين: أوال

 

لِّه واعتَِصمواْ ِبحبِل ال{: جمع كلمة المجاهدين ورص صفوفهم، تحقيقاً لواجِب االعتصام بحبل اهللا، استجابة لقوله تعالى: ثانياً

 .}والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُم{: ، ونبذ الفُرقة واالختالف لِحفْظ الشّوكة، امتثاال لقوله تعالى}جِميعا والَ تَفَرقُواْ

 

وقَاِتلُوهم {:  اهللا تعالىاإلعالن عن منْهج اإلسالم الواضح في جهاِد الكفّار، والذي ال يلقي السالح حتى يحقّق مقتضى قول: ثالثاًً

 .}حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه ِللّه

 

الوقوف جمعاً متراصا متّبعا لهدي النّبي صلّى اهللا عليه وسلّم في الجهاد؛ إلعالء كلمة الدين ودحِض راية المشركين، : رابعاً

ن العلمانيين وغيرهم، في جنْي ِثمار الجهاد، وِنتاج جهود الباذلين ألنفسهم في سبيل وقطْع الطّريق على أذناب الكفّار الصائلين ِم

اهللا تعالى، حيثُ وعى المجاهدون دروس التّأريخ جيدا، وسيستفرغون جهدهم لمقاتلة كّل من يقفز إلى الواجهِة في الحكم وغيره، 

اهدون يعلمون حقيقة ما يدبر لألمة، ويؤكدون على عدم التّفريق بين للحيلولِة دون تحكيم الشّرع والتّمكين للمسلمين، فالمج

 .طاغوٍت عربي أو أعجمي، فالطّاغوت هو هو أياً كانت جنسيته ومهما كان انتماؤه

 

ف أن تحديد موقٍف واضٍح من األحداث والنّوازل، لكي يرفع الغَبش عن أعين النّاس، وال يلتبس الحقّ بالباطل، ويعر: خامساً

 .للحقّ رجاالً مجاهدين مثلما أن للباطل أتباعا مناصرين

 

ننبه إلى أن هذا المجلس يدعو إخوانه المجاهدين إلى االجتماع والتّكاتف، ورص الصفوف، ونذكّر بأن باب اللّحاق به : سادساً

ِإن اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُون ِفي سِبيِلِه صفا {تعالى واالنظمام إليه مفتوح لكّل طالب لنُصرة الدين ونيل محبة رب العالمين، قال 

وصصرم اننيم بكََأنَّه{. 

 

كما ويدعو المجلس المسلمين في بالد الرافدين وخارجها، للّحاق بركب الجهاد في بالد الرافدين نُصرةً لدينهم ودفعاً عن 

ةَ وآتَوا الالَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي الَْأرِض َأقَاموا الص{: يِم شرع اهللا على أرِضه قال تعالىالمستضعفين وإقامةً لدار اإلسالم وتحك

 .}الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الُْأموِر

 

 مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

 أبوميسرة العراقي

 

  هـ١٤٢٦-١٢-١٥بتاريخ 

 م١٥-١-٢٠٠٦ الموافق 
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

 ٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 كل البيانات الصادرة عن الهيئة اإلعالمة  كل البيانات الصادرة عن الهيئة اإلعالمة --البيانات المبينات البيانات المبينات 

  لمجلس الشورىلمجلس الشورى

  
الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى و يتضمن هذا القسم كل ما صدر من بيانات عن 

 . في الشهر األول منذ تشكيلهاقالمجاهدين في الِعر

 

 :وذلك عن الفترة

 

 )م٢٠٠٦-٢-١٥م الى ٢٠٠٦-١-١٥(

 )هـ١٤٢٧-١-١٧هـ الى ١٤٢٦-١٢-١٥(

 

 .و عدد تلك البيانات سبعة، و هي مبينَّة حسب الترتيب الزمني ِلنشرها



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

 ٩  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق الصادر عن –البيان األول 
 

 )الجمعة" (الفجر الصادق"بيان من مجلس شورى المجاهدين يبشّر المسلمين فيها ببدء غزوة  - ٧٢البيان رقم 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 :الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

د في سبيله، إعالء لكلمته ودفاعاً عن المسلمين، ثم زاد ِنعمه بأن جمعنا في هذا فنحمد اهللا الذي أنعم علينا فهدانا لطريق الجها

المجلس المبارك لشورى المجاهدين، جعله اهللا نواةً لجمع كلمتهم ورص صفوفهم، تحقيقاً لواجِب االعتصام بحبل اهللا، ونبذاً 

 .للفُرقة واالختالف

 

، ندعو اهللا أن يجعلها فاتحة خيٍر "غزوة الفجر الصادق"مبارك في غزوة مشتركة وها هي جحافل التوحيد تنطلق في هذا اليوم ال

على أهل التوحيد، كما وندعو فيها المسلمين كافة للدعاء بأن يسدد اهللا رمي المجاهدين، ويحفظهم ويربط على قلوبهم ويثبت 

 ...أقدامهم، وأن يشرح صدورهم ويجمع على الخير كلمتهم أجمعين

 

  رشيد البغداديعبد اهللا

 أمير مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

  هـ١٤٢٦-١٢-١٥بتاريخ 

 م١٥-١-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٠  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 لمجاهدين في الِعراقالهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى ا الصادر عن –البيان الثاني 
 

 )األحد(للمجلس " جيش أهل السنّة والجماعة"مجلس شورى المجاهدين يرحب بانضمام  - ٢٣٠البيان رقم 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 :وبعد... الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على إمام المجاهدين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 }ِإن اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُون ِفي سِبيِلِه صفا كََأنَّهم بنيان مرصوص{: قال تعالى

 

" جيش أهل السنّة والجماعة"إيماناً من المجاهدين بواجِب االعتصام بحبل اهللا، ونبذ الفُرقة واالختالف؛ فقد قررت جماعةُ 

 .اقاالنضمام لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعر

 

والمجلس إذ يرحب بإخوة التوحيد ويشد على أيديهم، فإنّه يعلن أن الصدور مفتوحة لكّل من يريد اللّحاق بالركب الذي نسأل اهللا 

 ...أن يبارك فيه، ليكون قُرة عيٍن للموحدين، وبداية الخير للمسلمين أهل السنّة والجماعة، ورحمةً لهم

 

 واهللا أكبر

 }زةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَِكن الْمنَاِفِقين ال يعلَمونوِللَِّه الِْع{

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

  هـ١٤٢٦-١٢-٢٠بتاريخ 

 م٢٠-١-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

  اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراقالهيئة الصادر عن –البيان الثالث 
 

 )األحد(بيان من مجلس شورى المجاهدين حول أكاذيب اإلعالم األخيرة  - ٢٣٦البيان رقم 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :وبعد... الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على إمام المجاهدين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 

فبعد المسيرة المباركة للجهاد على أرض الرافدين، والتي فتحت ألبناء أمة اإلسالم أبواب الخير والعزة، كان من صميم عجلة 

هذا الجهاد المبارك، الكثير من عشائر العراق التي كانت لها األيادي البيضاء في تفجير قنبلة الجهاد في وجوه الكفار، حيث آوت 

ذات أكبادها ما يحقّ لها أن تفخر به، نُصرة لدينها ودفعاً عن األرض والِعرض؛ ومن تلك العشائر التي ونصرت، وقدمت من فل

ال ينكر فضلها وال يبخس حقّها، عشيرة الكرابلة، والتي قدمت خيرة أبنائها، وارتوت أرض األنبار بدمائهم كما ارتوت من قبُل 

 .، فأصبحوا بفضل اهللا ومنّه من قادة الجهاد في بالد الرافدينبدماء الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم أجمعين
 

وفي هذا الوقت الذي وصلت فيه صولة الكفر نهايتها المحتومة بإذن اهللا، وضمن الحملة التي أثيرت وال زالت لتشويه صورة 

الروح في جسد دولة الكفر الميتة الجهاد والمجاهدين على أرض الرافدين، لتُخفّف الوطأة على أسياد البيت األسود، وتنفخ بعض 

، - الكرابلة –التي حاولوا زرعها على هذه األرض؛ أطّل علينا احد ِفراخ الصليبيين ممن يدعي النسبة لهذه العشيرة الكريمة 

ى هذا القِزم بتصريحات تناقلتها وسائل اإلعالم ضمن حملتها المشبوهة آنفة الذكر، لزعزعة الثّقة في قلوب أبناء األمة، حيث ادع

المجاهدين في محافظة األنبار أعزها اهللا بالجهاد، ولم يستح هذا الدعي أن يذكر أرقاماً ووقائع يعلم أهل !!" مئات"القبض على 

 .العراق أنها من أكذب الكذب، ليلبس على أهل اإلسالم في البالد األخرى حقيقة ما يجري على األرض
 

 التي ال أساس لها من -يثلج صدورهم عن المجاهدين، ونُحذرهم من االنجرار وراء هذه األكاذيب وإنّنا نبشّر أبناء األمة بما 

 بالتصديق، فهذا هدفم وتلك أمنيتهم، وألنّها جزء من الحرب االعالمية الشرسة التي يشنّها الصليبيون واليهود، وإننا -الصحة 

 .تي يتحدثون باسمها بدل إطالقهم التصريحات التي لُقّنت لهم وهم خلف الحدودلنتحدى هذا الدعي وأمثاله أن يسيروا في الديار ال
 

بين الفينة " السياسية"كما إننا ندعو إخوتنا في الجهاد في بالد الرافدين، ممن يشار إليهم تلميحا أوتصريحاً في المشاركة بالعملية 

اقفهم حتى ال يستغّل أعداء الملّة أسمائهم للتحريش بين المسلمين، واألخرى، ولم تتلطخ أيديهم بما ينسب لهم، بأن يوضحوا مو

 .فتلك هي الِقشّة التي يتعلّق بها الصليبيون قبل أن يعلنوا غرقهم بإذن اهللا واندحارهم
 

 واهللا أكبر

}ونلَمعال ي نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو{ 
 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق
 

  هـ١٤٢٦-١٢-٢٩بتاريخ 

 م٢٩-١-٢٠٠٦ الموافق 
 

)منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٢  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق الصادر عن –البيان الرابع 
 

 )اإلثنين(عالمية لمجلس شورى المجاهدين توضيح من الهيئة اإل - ٣٥٠البيان رقم 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 :وبعد... الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على إمام المجاهدين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

انية إعالمية واستخبارية، تشويه فمن المعلوم البين لكل ذي بصيرة، أن معسكر الكفر ال يفتأ يحاول بكّل ما توفّرت لديه من إمك

 . صورة الجهاد والمجاهدين في بالد الرافدين، وعزلهم عن أبناء أمتهم

 

ومن تلك األساليب؛ تصوير المجاهدين على إنّهم يستهينون بالدماء وال يتحرون في عملياتهم أماكن االستهداف والمواجهة، لذلك 

 ه أنمجلس شورى المجاهدين ينب النّاس في المناطق المأهولة دون فإن د لعوامما يحصل بين الفينة واألخرى من استهداٍف متعم

هدٍف واضٍح، والتي توقع الكثير من الضحايا هو ليس من ِفعل المجاهدين قطعاً، مثلما حصل قبل أياٍم في حي األمين ببغداد، 

 .وتناقلته وسائل اإلعالم

 

لف أكاذيب اإلعالم الزائف، ألنّه السالح األمضى الذي لن يتخلّى عنه الكفّار مادام للصراع وندعو المسلمين لعدم االنجرار خ

 ...بقيةٌ من زمن

 

 واهللا أكبر

}ونلَمعلَا ي نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو{ 

 

  في الِعراقالهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين

 

  هـ١٤٢٧-١-٨بتاريخ 

 م٦-٢-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٣  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق الصادر عن –البيان الخامس 
 

 )األربعاء(لس مجلس شورى المجاهدين يقدم كلمة صوتية عن الهيئة اإلعالمية للمج - ٣٧٥البيان رقم 

 

 :وبعد... الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على إمام المجاهدين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 ...فهذه كلمة صوتية عن الهيئة اإلعالمية لمجلس شورى المجاهدين؛ نسأل اهللا أن ينفع بها المسلمين
 

 الرِحيِم الرحمِن اللِّه ِبسِم
 

 معز عباده المؤمنين المجاهدين، و مذل الكفر و الكافرين، و كاشف سوءة المنافقين، و الصالة و السالم على المبعوث الحمد هللا

 ...بالسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين، و بعد
 

بما فيها، و أقبلوا إلى اهللا دخل الصليبيون العراق، و نادى المنادي يا خيل اهللا إركبي، فاعتلى الصهوة فتية باعوا النفس و الدنيا 

 .تعالى عجالة، يطلبون الموت في مضانها حيث أعداء اهللا تعالى، حاديهم عجلت إليك ربي لترضى
 

 ...فكانت أرض الرافدين مبعث البشارات إلى المسلمين في أرجاء األرض، و توالت تلك البشارات تترى 
 

ى، حيث ال مكانة لمن ال يملك القوة، كانت البشارة االولى، فكم بات اإلسالم مغيباً  المسلمين إلى الجهاد ضد أعداء اهللا تعالتُوجه 

من تعداد القوى المهيمنة على األرض، و هم األحق في تصدر الِقوى، و ما ذاك لعيب في اإلسالم و إنما لتخلي أهله عنه، قال 

 ).١٣٩: آل عمران (}مْؤِمِنين كُنتُم نِإ اَألعلَون وَأنتُم تَحزنُوا والَ تَِهنُوا والَ{تعالى 
 

و بدأت مقارعة أعداء اهللا تعالى و التنكيل بهم، فكانت البشارة الثانية، رغم ما اعترى ذلك العمل من إعتراض، و تنقيص من 

 .شأِنه، و تشويه إعالمي خبيث
 

 تزايد العمليات اطرادأعداء اهللا تعالى، و إستمرار القتال و طوال سنوات ثالٍث و دون توقف، مع تصاعد و تيرة اإليقاع ب

 .الجهادية، كانت بشارة أخرى
 

 .اإلصرار على الجهاد و دون هوادة، كانت لغة المجاهدين في تفنيد لغة الكفار، المقِللة من حجم الجهاد في بالد الرافدين، ِبشارة
 

لى المسلمين في أرجاء األرض، و فيها الداللة الواضحة و اليوم ِبشارة أخرى من سلسلة الِبشاراِت من أرِض الجهاِد، نزفها إ

على تبصر المجاهدين لما يجب أن يدينوا اهللا به، فقد اتفقت جماعات من المجاميع الجهادية العاملة في الساحة على القتاِل في 

، فعملت )٤: الصف (}مرصوص بنيان كََأنَّهم صفا ِلِهسِبي ِفي يقَاِتلُون الَِّذين يِحب اللَّه ِإن{الموطن الذي يحبه اهللا، قال تعالى 

 }تَفَرقُوا والَ جِميعا اللِّه ِبحبِل واعتَِصمواْ{الجماعات المعتصمة بحبل اهللا على اإلستجابة ألمر اهللا و نبذ الفُرقة، قال تعالى 

 )...١٠٣ -آل عمران (
 

، و تعاهدوا باهللا على أن ال ) شُورى المجاهدين في الِعراقمجلس(ركة تشكيل مجلس، أسموه فيسر اهللا تعالى لتلك الجماعات المبا

يتركوا السالح، إلى أن يمكن اهللا تعالى لهم دينهم الذي ارتضى أو أن يهلَكوا دون ذلك، فلن يتوقف هذا الجمع بإذن اهللا تعالى عن 

 ...عة وِجدوامقارعة أعداء اهللا من أين صنف كانوا، و في أية بق



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٤  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

هم الزحف الرباني بإذن اهللا، هم طليعة األمة، هم حملة همومها، هم السعاة إلى إعزاز دين اهللا، و إعزاز أتباعه، و واهللا ما قلنا 

 .ما قلناه مادحين، حاشانا و حاشاهم، و لكنها حقائق لمسناها في المجتمعين في اهللا تعالى، و لم يجتمعوا إال لتلك الغاية
 

 هذا المجلس، سيكون بإذن اهللا تعالى، النواة التي ستجمع، و تجتمع عليها كل الجماعات العاملة في الساحة، من أصحاب إن

 .المناهج السليمة، وسيكون بإذن اهللا تعالى مثار تحريٍك للجماعات األخرى نحو القتال في صف واحد متراٍص
 

 يا إخوة اإليمان إلى الموطن الذي يرضي اهللا و رسوله صلى اهللا عليه و آله هلموا: و هي الدعوة نوجهها إلى إخواننا المجاهدين

 .سلم، و يسخط أعداءه، فإن األيادي ممدودة، و القلوب مشْرعة فأوِلجوا
 

 . في العراق قد تنكبوا سبيل مرضاة اهللا، و أنهم سائرون بإذن اهللا تعالىأبناءِكأبشري يا أمة، فإن 
 

 وب من اجتمعوا ألجلك،اللهم أِلفْ بين قل

 ...و اجعل أفئدة من لم يلتحقوا بهم تهوي إليهم
 

 اللهم رب السموات السبع، و رب العرش العظيم،

  من الكفار و المرتدين،جارا كُن لهذا المجلس 

 و من أحزابهم من خالئقك من أن يفرطوا عليهم أو أن يطغوا،

 ...، و ال إله غيركثناؤك عز جارك و جل 
 

 .الْعالَِمين رب ِللِّه َالْحمدعوانا أن و آخر د
 

 واهللا أكبر

}ونلَمعلَا ي نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو{ 

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق
 

  هـ١٤٢٧-١-١٠بتاريخ 

 م٨-٢-٢٠٠٦ الموافق 
 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : درالمص

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق الصادر عن –البيان السادس 
 

 )األحد(تعليق حول ما يرتكب من جرائم بحقّ المسلمين أهل السنّة : الهيئة اإلعالمية - ٤٤٥البيان رقم 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 :وبعد... رب العالمين، والصالة والسالم على إمام المجاهدين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا 

 

فرغم التّعتيم اإلعالمي الذي ضِرب على ما تقترفه أيادي المجرمين أذناب اليهود أتباع حكومة أحفاد ابن العلقمي، من جرائم 

 . مخطّط األمريكان في التمكين لهذه الحكومة المرتدةبحقّ المسلمين أهل السنّة في كّل يوم، جرياً خلف

 

فقد تتسرب بين الحين واآلخر بعض هذه الجرائم التي يصعب تجاهلها إعالمياً؛ كما حصل مؤخراً من استهداٍف ألحد مساجد 

 .المسلمين في بغداد بعد صالة الجمعة

 

 إال إصراراً على منهجهم في قتال الكُفّار والمرتدين حتى تكون والمجاهدون يؤكدون أن هذه الجرائم وغيرها لن تزيدهم بإذن اهللا

َكَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيا على هذه األرض، وليعلم أقذار حكومة العبيد السمر أنّهم سيدفعون ثمن ما يراق من دماء المسلمين غاليا، 

 .وأن أيام الحساب قد اقتربت وإن غداً لناظره لقريب

 

 رواهللا أكب

}ونلَمعال ي نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو{ 

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

  هـ١٤٢٧-١-١٤بتاريخ 

 م١٢-٢-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراقالصادر عن  –البيان السابع 
 

 )الثالثاء(تنبيه من الهيئة اإلعالمية حول التفجير األخير أمام إحدى مصارف بغداد  - ٤٧٩البيان رقم 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام

  

 . ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم عل

 

 :أما بعد

 

فإن مجلس شورى المجاهدين ينبه مرة أخرى على األسلوب القذر للدعاية الصليبية ومن دار في فلكها لتشويه صورة الجهاد في 

حدى المصارف في بغداد، بالد الرافدين، ومن ذلك ما روجت له وسائل اإلعالم يوم أمس عن استهداف تجمع لعوام الناس أمام إ

 .؛ وهو المصطلح الذي درجت وسائل اإلعالم في إطالقه على اإلخوة االستشهاديين"انتحاري"وأن سبب االنفجار هو 

 

كما -وهي بذلك تُحاول أن تُرسخ في أذهان الناس أن هذه األعمال هي من أفعال المجاهدين، ألن األسلوب المستخدم في العملية 

 . ال يقوم به إال المجاهدون، خابوا وخسروا-ا زعموا وروجو

 

والمجلس إذ ينفي أن تكون هذه األعمال من ِفعال المجاهدين، فإنّه ينصح المسلمين بأن التنطلي عليهم هذه األكاذيب التي قد 

 قبل أن يعلن هزيمته النهائية بإذن تتكرر في قادم األيام مثلما حدثت سابقاً، والتي ندعو اهللا أن تكون األنفاس األخيرة التي يلفضها

 . اهللا

 

 واهللا أكبر

}ونلَمعال ي نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو{ 

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

  هـ١٤٢٧-١-١٦بتاريخ 

 م١٤-٢-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة(كرة الحسبة مف: المصدر

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  
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 كل البيانات المتعلقة بالمجلس و الصادرة  كل البيانات المتعلقة بالمجلس و الصادرة --  مرصوصمرصوصالالبنيان بنيان الال

  عن التنظيمات الجهادية األخرىعن التنظيمات الجهادية األخرى

  
و يتضمن هذا القسم كل البيانات الصادرة عن التنظيمات الجهادية المختلفة في العراق 

 .في الشهر األول منذ تشكيلهو المتعلقة ِبمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق، 

 

 :وذلك عن الفترة

 

 )م٢٠٠٦-٢-١٥م الى ٢٠٠٦-١-١٥(

 )هـ١٤٢٧-١-١٧هـ الى ١٤٢٦-١٢-١٥(

 
.و عدد تلك البيانات أربعة، و هي ُمبينَّة حسب الترتيب الزمني ِلنشرها
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١٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 جيش أهل السنة و الجماعة الصادر عن –البيان األول 
 

 مجلس شورى المجاهدين المباركلبيك : جيش أهل السنة و الجماعة 

 

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد 

الَِّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه يا َأيها ((له ولياً مرشدا وأشهد أن ال آله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قال تعالى

ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُنالَ تَمقَّ تُقَاِتِه وا ((،)١٠٢:آل عمران))(حخَلَقَ ِمنْهٍة واِحدن نَّفٍْس والَِّذي خَلَقَكُم م كُمباتَّقُواْ ر ا النَّاسها َأيي

يا َأيها (( ،)١: النساء)) (يراً وِنساء واتَّقُواْ اللّه الَِّذي تَساءلُون ِبِه واَألرحام ِإن اللّه كَان علَيكُم رِقيباًزوجها وبثَّ ِمنْهما ِرجاالً كَِث

)) وبكُم ومن يِطع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماًالَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديداًُ يصِلح لَكُم َأعمالَكُم ويغِْفر لَكُم ذُنُ

 ).٧١-٧٠:األحزاب(

 

 :أما بعد

 

فإني أحمد اهللا لكم وأصلي وأسلم على أمام : من عبداهللا الناصر أمير جيش أهل السنة والجماعة الى مجلس شورى المجاهدين 

 ).لى اهللا عليه واله وسلمص(المجاهدين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد 

 

 

 لبيك مجلس شورى المجاهدين نصراً وتوحيداً، ،وأقول بعد التوكل على اهللا ثم بعد أستشارة مجلس الشورى لدينا والهيئة الشرعية

 والخناعة، لبيك صدقاً ويقيناً، لبيك رضى وقبوال، لبيك قوالً وعمالً، لبيك فرحاً الهل السنة والجماعة، لبيك أغاظتاً ألهل الكفر

لبيك نصراً قريباً، لبيك فتحاً مبيناً، لبيك أمير المؤمنين، لبيك شيخ المجاهدين، لبيك فارس المهاجرين، لبيك عزام المجاهدين، 

 .لبيك خطاب الشهيد، لبيك مجلس شورى المجاهدين، لبيك وسعديك والخير كل الخير قادم في يديك إن شاء اهللا

 

 

اهللا الى إخواننا السباقين من االنصار والمهاجرين في مجلس شورى المجاهدين ونضع كل ما لدينا وإننا نعلن أنضمامنا بأذن 

تحت تصرف الشورى وإني أقول عن نفسي أني أرضى بل وأتمنى أن أكون حارساً يحرس باب المجلس وإني فيه على ثغر من 

وني الى الوحدة واالجتماع فبأس حامل القرآن أنا ان لم ثغور االسالم وإنكم بحول اهللا وقوته ال تُأتَون من قبلي، فإن دعوتم

ُألَبي،وما كان تأخرنا عنكم أيها المجلس المبارك إال عن خطٍة إعالمية وسياسة شرعية، فيها خير إن شاء اهللا واهللا أعلم، وإالّ فإن 

، غير أني ما تسابقت )٢٦:المطففين)(تَنَافَِس الْمتَنَاِفسونوِفي ذَِلك فَلْي(هذا الخير الذي أنتم فيه لنتنافسنّه، يقول ربنا سبحانه وتعالى

 .معكم في خيٍر إالّ و سبقتمونا إليه، و شانكم شان أولوا العزم من المسلمين الصالحين أحسبكم منهم و اهللا حسيبكم

 

 

ا نداء مجلس شورى المجاهدين باإلجتماع  و بهذه المناسبة فإني أعزم عليكم يا أيها الجيوش اإلسالمية و راجياً و متوسالً أن تلبو

ِإن اللَّه :((تحت هذه الخيمة التي أنتم أوتادها بإذن اهللا، و أعلموا يرحمكم اهللا أنه أمر اِهللا و رسوله، يقول ربنا سبحانه و تعالى 

وصصرم اننيم بفّاً كََأنَّهِبيِلِه صِفي س قَاِتلُوني الَِّذين ِحبو إليك ) أمير الجيش اإلسالمي(، فإليك أخي الشيخ الحكيم )٤:فالص))(ي

و إليك أخي الشيخ ) أمير جيش المجاهدين(و إليك أخي الليث الوثاب ) أمير جيش أنصار السنة(أخي الشيخ الفارس األول 
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أمير كتائب (شيخ المجاهد و إليك أخي ال) أمير كتائب ثورة العشرين(و إليك أخي الشيخ الثائر ) أمير جيش الراشدين(الرشيد 

و إلى كل الجيوش و الكتائب من أهل السنة و الجماعة، أناشدكم اهللا،أناشدكم اهللا،أناشدكم اهللا، يا قومي أجيبوا داعي اهللا ) الجامع

هل إلى ما دعيتم إليه من توحيد الكلمة و رص الصفّ و جمع الشمل، فوالذي يحلف به الموحدون، اهللا الواحد األحد، إنكم أل

التوحيد و إن قدركم في هذا المجلس لمحفوظ، و إن قولكم فيه مقدم مسموع، فيا من أنتم اليوم عين األمة و أمل السنة و سيوف 

، نسير بمنهجه و )صلى اهللا عليه و آله و سلم(الملحمة، هلموا هلموا، جِعلتُ فدائكم، ِلنُعِلم العالم كله أننا رجال رسول اهللا محمد 

إن قوماً ممن طبع اهللا على ):صلى اهللا عليه و آله و سلم( و نموت على ما مات عليه، يا أتباع رسول اهللا محمد نقول بقوله

صلى اهللا عليه (في زمن إفتراق و تفرق أمة محمد)صلى اهللا عليه و آله و سلم(قلوبهم بالكفر و النفاق يسبون خير خلق اهللا محمد

، و يظهرون سيد الخلق و رسول الحق بمظاهر يربأ اللسان عن ذكرها، خسئوا )ف بناتمحمد مات، خل(و يقولون )و آله و سلم

 .و خابوا و على الكفر و الفجور ماتوا

 

يا : (كان جالساً في حلقته يدرس تالميذه في المسجد، فدخل عليه رجل فقال له ) رحمه اهللا(فقد ذكر أن شيخ اإلسالم إبن تيمية 

بال، : أوقد سب ؟؟؟ قال : ؟؟؟، قال)صلى اهللا عليه و آله و سلم( السوق رجٌل يهودي يسب رسول اهللا أتقعد هنا و في: إبن تيمية 

مسرعاً إلى بيته، فإستّل سيفه و يمن نحو السوق فلقي ذاك ) رحمه اهللا(فشهد بذلك شهداء من بين المجلس، فقام إبن تيمية 

فقطع إبن تيمية عنقه، فذهب إلى بيته و لم يخرج إالّ في اليوم الثاني و قد ألف بال، : أسببتَ رسول اهللا ؟؟ قال : اليهودي، فقال 

صلى اهللا عليه (، فمن يشهر الصارم المسلول في زمٍن يشتم فيه رسول اهللا )الصارم المسلول على شاتم الرسول(كتابه المشهور 

 .في وسائل اإلعالم علناً جهاراً نهاراً ) و آله و سلم

 

الغيرة الغيرة، و الصارم الصارم، و الذبح الذبح، لكل كافٍر مرتد يتطاول على اهللا و رسوله و دينه، فقد أخرج : فيا أهل السنة 

صلَّى اللَّه علَيِه وآله (َأقْبَل رسوُل اللَِّه (قال ) رضي اهللا عنهما(في مسنده من طريق عبِد اللَِّه بِن عمِرو بِن الْعاِص) اإلمام أحمد(

سلَّم (ِبِهم رم ثُم كْنالر تَلَمتَّى اسِشي حمي)ِفي ) أي المشركين فْتُ ذَِلكرقُوُل قَاَل فَعا يِض معِبب وهزغَم ِبِهم رم ا َأنِت فَلَميطَاِئفًا ِبالْب

ِبِمثِْله وهزةَ غَمالثَّاِني ِبِهم را مى فَلَمضم ِهِه ثُمجا فَقَاَل وِبِمثِْله وهزالثَّاِلثَةَ فَغَم ِبِهم رم ى ثُمضم ِهِه ثُمجِفي و فْتُ ذَِلكرا فَع) ونعمتَس

 ما ِمنْهم رجٌل ِإالّ كََأنَّما علَى رْأِسِه طَاِئر فََأخَذَِت الْقَوم كَِلمتُه حتَّى) يا معشَر قُريٍش َأما والَِّذي نَفْس محمٍد ِبيِدِه لَقَد ِجْئتُكُم ِبالذَّبِح

واِقع حتَّى ِإن َأشَدهم ِفيِه وصاةً قَبَل ذَِلك لَيرفَُؤه ِبَأحسِن ما يِجد ِمن الْقَوِل حتَّى ِإنَّه لَيقُوُل انْصِرفْ يا َأبا الْقَاِسِم انْصِرفْ راِشدا 

هم هؤالء الرجال الذين يذبحون في كل يوم الكفار و ) صلى اهللا عليه و آله و سلم(، فأتباع محمد)ِه ما كُنْتَ جهوال فَواللَّ

 .المشركين و المرتدين من إخوان القردة و الخنازير

 

ك هو نواة الوحدة إتحدوا و توحدوا، فعدوكم في فرقٍة و تفرق، وليكن هذا المجلس المبار: فيا جيوش أهل السنة و الجماعة 

نفرح و ) بأبي أنتم و أمي(الشاملة الكاملة لكل األمة، و ليكن الصفعة المثلى، و الغزوة العظمى، و الصولة الكبرى، فهلموا 

نستجيب لرجٍل تغرب في البالد، ترك األهل و األوالد، و نذر ماله للجهاد، و سكن الكهوف و البيداء، و ما ترجل عن صهوة 

توحدوا توحدوا، قال من أعني الشيخ المهاجر المجاهد : زال يعتليه و ينادي بصوته الحنين المتعب فينا و يصرخ جواده، بل ما 

ثم إني أذكر المجاهدين بأن توحيد :(في رسالته إلى إخوانه المجاهدين في العراق، قال ) حفظه اهللا(أبو عبد اهللا أسامة بن الدن 

 من النوافل، بل إنّه من أوجب الواجبات، فينبغي أن يعطى حقّه، و يجب على الجماعات الكلمة تحت كلمة التوحيد هو أمر ليس

 )المجاهدة التنسيق في ما بينها لتوحيد صفوفها تحت راية واحدة
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 فديتك يا أسامة والقـوافــي سالحي ضـد اربـاب الـفـسـاِد

 فديتك لست أقوى غـير هـذا وبعض القول أوقع من زنـاِد

 اسـامـة مـثل نفسي بـلـى واهللا حـبـك فـي ازديـاِدأحبك يا 

 فــداك الخائـنون والة أمـــٍر يـبـيـعـون البـواقـي بـالنـفــاِد

 وراء الكفر قد لهثوا جميعـاً عبيد يـا أسـامــة لــألعـــادي

ـُون الليـالـي في مالٍه ويقْضون النهار على الوساِد  يقَــضـ

  ما لو تــوزع عــم أنــحــاء البــالِدوقد نهبوا من األموال

 أال خابوا ورب البـيـت طـراً كـمـا خـابـت قـديـمـا قوم عاِد

 وسوف يقَرعون السن سناً إذا وقــفــوا لـدى رب الـعـبـاِد

 

 .لشكر و اإلحسانهذا و إني ألطلب من المجلس المبارك أن يأذن لنا بالدخول معهم إن سمح بذلك و رضي، و لهم منا جزيل ا

 

 .ً للمجلسة و بين أيديكم هذه العمليات المتواضعة هدي

 

 و السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته

 أللهم أحينا على السنة و أمتنا على السنة و إبعثنا مع أهل السنة

 

 المكتب المركزي

 لجيش

 أهل السنة و الجماعة

 

  هـ١٤٢٦-١٢-٢٨بتاريخ 

 م٢٨-١-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة (جيش أهل السنة و الجماعة: رالمصد

 

}}ِإنِإن  اللَّهاللَّه  ِحبيِحبي  الَِّذينالَِّذين  قَاِتلُونيقَاِتلُونِبيِلِه  ِفيِفي  يِبيِلِهسا  سفاصفم  صمكََأنَّهكََأنَّه  اننيباننيب  وصصرموصصرم{{
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التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 

  المجاهدينجيش الصادر عن –البيان الثني 
 

  لعشائربيان بخصوص أتفاقا أبرم بين جماعات من المجاهدين وبين بعض رؤوساء ا
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  العشائر هم قاعدة الجهاد/ الموضوع 

 

  .٦١-}لَِئن لَّم ينتَِه الْمنَاِفقُون والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض والْمرِجفُون ِفي الْمِدينَِة لَنُغِْرينَّك ِبِهم { قال اهللا تعالى 

 

 

سالم والمسلمين ومذل الشرك والمشركين والصالة والسالم على خير االنام وآلِه االطهار الحمد هللا ناصر المجاهدين ومعز اال

 .واصحابه االبرار ومن تبعهم بأحسان الى يوم الحشر واليقين 

 

 

فبعد أن أصيب عدونا المحتل بمقتل، وأثخنت فيه الجراح وأنكسر الصليب على صخرة االسالم في بالد الخالفة االسالمية وعلى 

دي رجال أولي بأس شديد أستغاث العدو بأوليائِه وأعوانه من المنافقين والمرجفين والمرتزقه من بني جلدتنا، فراح هؤالء أي

يروجون لهم في كل يوم شائعة ويذيعونها لهم في كل قارعة، فباالمس عرضوا بعض االبرياء على شاشاتهم المشبوهه 

ان : زاعمين . ولهم في كل يوم طريق وطريقة، واليوم راحوا يروجون . ال وأجبروهم على اعترافات تملى عليهم بكرة وأصي

اقا أبرم بين جماعات وفصائل من المجاهدين وبين بعض رؤوساء العشائر واالجهزة االرهابية الحكومية يقضي بمحاربة أتف

محض أفتراء، وكذبة بتراء، يدل عليها هذا و. جماعة من المجاهدين الذين أثخنوا في العدو وبذلوا في سبيل اهللا المال والروح 

فالمجاهدون يداً واحدة على عدوهم، ال تفرقهم االهواء وال تمزقهم . ان مروجها كذاب أشر تدين بالحقد وتعبد بالقتل والذبح 

 .االطماع ولن يرفعوا فوهات بنادقهم اال على االعداء 

 

 

ت، وأحرصهم على شرع اهللا تعالى فال يوالون اال من والى اهللا بالحقوق والواجبا) أن شاء اهللا تعالى ( وهم أعرف الناس 

فهم سلم لمن سالمهم حرب على من عاداهم وما كانوا . ورسوله والمؤمنين، وال يعادون اال من عادى اهللا ورسوله والمؤمنين 

فهم يجعلون . ريقوا دماءهم بينهم بعد تلك الدماء الزكية والتضحيات الجسيمة ان يضعوا أيديهم بيد من خان اهللا ورسوله أو ان ي

 ِمن الْبغْضاء بدِت قَد عِنتُّم ما ودواْ خَباالً يْألُونَكُم الَ دوِنكُم من ِبطَانَةً تَتَِّخذُواْ الَ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا{نصب أعينهم قول اهللا تعالى 

اِهِهما َأفْومتُخِْفي و مهوردَأكْ صرب نَّا قَديب اِت لَكُمِإن اآلي كُنتُم ِقلُونواْ {غير ناسين قوله تعالى  .}تَعداهجواْ وراجهنُواْ وآم الَِّذين ِإن

 والَِّذين آمنُواْ ولَم يهاِجرواْ ما لَكُم من والَيِتِهم ِبَأمواِلِهم وَأنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللِّه والَِّذين آوواْ ونَصرواْ ُأولَـِئك بعضهم َأوِلياء بعٍض

. }رمن شَيٍء حتَّى يهاِجرواْ وِإِن استَنصروكُم ِفي الديِن فَعلَيكُم النَّصر ِإالَّ علَى قَوٍم بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ واللّه ِبما تَعملُون بِصي

وقوله صلى اهللا عليه وسلم ] من قاتل لتكونَ كَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيا فهو في سبيل اهللا[... لرسول االمين صلى اهللا عليه وسلم وقول ا

 ! فكيف بدم المجاهد ؟ ] كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه[

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢٢  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 .عالء كلمة اهللا جل جالله غير أبهين بهؤالء وبما قالوا فال تنخدعوا بتلك المهاترات فنحن في شغل عظيم والخطب جلل وهمنا أ

 

 اهللا أكبر اهللا أكبر والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنين 

 المكتب السياسي لجيش المجاهدين 

   هـ١٤٢٦ ذي الحجة ٢٨

 

  هـ١٤٢٧-١-١بتاريخ 

 م٣٠-١-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة (جيش المجاهدين: المصدر

 

  

}}ِإناللَّاللَّ  ِإنهه  ِحبيِحبي  الَِّذينالَِّذين  قَاِتلُونيقَاِتلُونِبيِلِه  ِفيِفي  يِبيِلِهسا  سفاصفم  صمكََأنَّهكََأنَّه  اننيباننيب  وصصرموصصرم{{ 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢٣  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 الجيش اإلسالمي في العراق الصادر عن –البيان الثالث 
 

 بيان بخصوص اشاعات العدو الكاذبة حول اتفاق بين المجاهدين و العشائر - الجيش اإلسالمي في العراق

 

  العدو الكاذبة حول اتفاق بين المجاهدين و العشائربيان بخصوص اشاعات/ م

 

) ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه( 

 

 ،الملحمة، وعلى آله وصحبه أجمعينالحمد هللا رب العالمين القوي العزيز وأفضل الصالة وأتم التسليم على نبي الهدى نبي 

 

 .أما بعد

 

فيبدو ان الذين يعتمد عليهم العدو لينظروا له ويوجهوا اعالمه ويروجوا اشاعاته الكاذبة لم يكونوا بالمستوى المطلوب الذي يحقق 

لك فهم يوقعون العدو كل يوم مبتغاه في التغطية على فشله وانهزامه امام ابطال االسالم والطائفة الظاهرة على الحق بإذن اهللا لذ

وهذا ما يبشر بقرب انهزام جيش العدو وانهيار دولته بإذن اهللا .. في ما يجعله اضحوكة بل محل سخرية لدى اطفال المسلمين 

وهذا ما نجده عند اقوى .. حيث ان من اقوى اسباب انهزام أي جيش في المعركة هو عدم معرفته بصفات من يقاتل .. تعالى 

 ..صليبيين الذي اختار موعد نهايته بنفسه حين اختار مواجهة حراس العقيدة االسالمية جيوش ال

 

 

ومن فرط غباء قادة هذا الجيش االسلوب االخير الذي استخدموه بعد ان فشلوا في كل االساليب السابقة فروجوا اشاعة وجود 

 .. لتي لم تنطلي اال على امثالهم خالف بين المجاهدين وانهم بدأوا يتقاتلون فيما بينهم تلك الكذبة ا

 

 

لم يطلع هؤالء على الدستور االلهي الذي يسير عليه المجاهدون ولم يعلموا ان المسلم الموحد يعلم علم اليقين انه لن يحصل على 

ل في شرف الجهاد في سبيل اهللا والذي يسعى في الحصول عليه لنيل رضا ربه عز وجل اال بالشروط التي ذكرها الحق عز وج

محمد رسوُل اللَِّه والَِّذين معه َأِشداء علَى ((ذلك الدستور العظيم والتي بينها في ذكر من وصفهم من قدوات المجاهدين بقوله تعالى

 منَهياء بمح((وبقوله تعالى )) الْكُفَّاِر رِبيِلِه صِفي س قَاِتلُوني الَِّذين ِحبي اللَّه ن وصصرم اننيم بفّاً كََأنَّه .. (( 

 

 

ومن غبائهم ايضا انهم اعتمدوا في ترويج مثل هذه االشاعات على معلوماتهم عن جيشهم والعالقة بين افراده وتطبيقها على 

 وقُلُوبهم شَتَّى ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم لَّا تَحسبهم جِميعاً((المجاهدين الذين يعبدون اهللا تعالى بتالوة آياته التي يصف بها اعداء اهللا بقوله 

ِقلُونعي .. (( 

 

 

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢٤  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

نقول لكل بسطاء العقول ممن ينتسبون الى االسالم وهم بعيدون عن منهج االسالم بعيدون عن كتاب اهللا تعالى بعداً جعل منهم 

اق ابرم بين فصائل المجاهدين وبين بعض رؤساء أبواقا للعدو من غير أن يشعروا، بأن ما أشاعه اعداء اهللا تعالى عن اتف

وهات بنادق المجاهدين لم ولن وان ف... فوية ضد اخوانهم المجاهدين ماهو اال كذب وافتراء العشائر والمنافقين في الحكومة الص

يتحصنوا بكتاب اهللا وسنة وندعو اهللا تعالى ألن يهدي هؤالء البسطاء ل.. توجه اال الى اعداء اهللا الصليبيين واذنابهم وعمالءهم 

نبيه صلى اهللا عليه وسلم فيعلموا ان المجاهدين وهللا الحمد كل منهم يقاتل وهو حريص على ان يقتل قبل أخيه الذي يجاهد معه 

 ... على العكس من اعداء اهللا الذي يحرص كل منهم على ان يقتل صاحبه قبله 

 

 

لملنا بأن مثل هذه التفاهات التي يستخدمها العدو ال تنطلي على احبابنا الموحدين وما كان تأخرنا في اصدار مثل هذا البيان اال لع

ان أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا وال (( الذين ال نشك في ان قلوبهم معنا وانهم كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 )).واديا اال وهم معنا فيه حبسهم العذر

 

 اهللا أكبر والعزة هللا

 

 الجيش اإلسالمي في العراق

 

  هـ١٤٢٧-١-٨بتاريخ 

 م٦-٢-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة(الجيش اإلسالمي في العراق : المصدر

  

  

}}ِإنِإن  اللَّهاللَّه  ِحبيِحبي  الَِّذينالَِّذين  قَاِتلُونيقَاِتلُونِبيِلِه  ِفيِفي  يِبيِلِهسا  سفاصفم  صمكََأنَّهكََأنَّه  اننيباننيب  وصصرموصصرم{{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 راشدين الجيش الصادر عن –البيان الرابع 
 

 ِبغَيِظكُم موتُواْ قُْل: صرخة جيش الراشدينتسجيل صوتي 

 

 الرِحيِم الرحمِن اللِّه ِبسِم

 

 .ِبغَيِظكُم موتُواْ قُْل: يسر المكتب اإلعالمي لجيش الراشدين أن يقدم؛ صرخة جيش الراشدين

 

 صدورهم تُخِْفي وما َأفْواِهِهم ِمن الْبغْضاء بدِت قَد عِنتُّم ما ودواْ خَباالً يْألُونَكُم الَ دوِنكُم من ِبطَانَةً تَتَِّخذُواْ الَ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا{

رَأكْب نَّا قَديب اِت لَكُمِإن اآلي كُنتُم ِقلُونعمران آل -١١٨(} تَع( 

 

}اَأنتُمالء هُأو مونَهالَ تُِحبو ونَكُمِحبي تُْؤِمنُونِإذَا كُلِِّه ِبالِْكتَاِب وو نَّا قَالُواْ لَقُوكُماْ َِإذَا آمواْ خَلَوضع كُملَياَألنَاِمَل ع ِظ ِمنوتُواْ قُْل الْغَيم 

ِظكُمِبغَي ِإن اللّه ِليموِر ِبذَاِت عدعمران آل -١١٩(} الص( 

 

كالم حول إقتتال يجري على أرض الجهاد و الرباط؛ أرض الرافدين، بين المجاهدين من أهل العراق و لقد تناهى إلى مسامعنا 

بالتحقق من هذه المعلومات، و على هذا نقدم لكم " هيئة الركن"إخوانهم من المجاهدين العرب، و فد كلف أمير جيش الراشدين 

 دجانة البغدادي، في الثامن من محرم لعام سبعة و عشربن و أربعمئة بجيش الراشدين، أبو" هيئة الركن"كلمة مدير العمليات في 

 )م٢٠٠٦-٢-٦الموافق (و ألف للهجرة 

 

، و على آله و "الجنة تحت ظالل السيوف"الحمد هللا، ال رب و ال ناصر و ال معز سواه، و الصالة على محمد مصطفاه، القائل 

 ...صحبه و من وااله و بعد 

 

 وما َأفْواِهِهم ِمن الْبغْضاء بدِت قَد عِنتُّم ما ودواْ خَباالً يْألُونَكُم الَ دوِنكُم من ِبطَانَةً تَتَِّخذُواْ الَ آمنُواْ الَِّذين َأيها اي{: فيقول اهللا تعالى

، أيها المجاهدون على أرض العراق يا من بعتم )عمران آل -١١٨ (}تَعِقلُون كُنتُم ِإن اآلياِت لَكُم بينَّا قَد َأكْبر صدورهم تُخِْفي

 ما صدقُوا ِرجاٌل الْمْؤِمِنين ِمن{أنفسكم هللا، و نفرتم للسداد إلى مكان التسليم، معركة الحق ضد الباطل، إلى إحدى الحسنيين، 

 ِإحدى ِإالَّ ِبنَا تَربصون هْل قُْل{، ) األحزاب-٢٣(} تَبِديلًا بدلُوا وما ينتَِظر نم وِمنْهم نَحبه قَضى من فَِمنْهم علَيِه اللَّه عاهدوا

 } متَربصون معكُم ِإنَّا فَتَربصواْ ِبَأيِدينَا َأو ِعنِدِه من ِبعذَاٍب اللّه يِصيبكُم َأن ِبكُم نَتَربص ونَحن الْحسنَييِن

 ) التوبة-٥٢(

 

يا من بدأتم مثنى و فرادى، و غدوتم زرافات و جماعات، أهالً بكم أنصارا، فأنتم الشعار و مرحبا بالمهاجرين منكم، فهم الدثار، 

لقد ضاق بكم العدو ذرعا، بعد أن كشفتم كل ذخائره، و ألجأتموه إلى أضيق الطرق و أحمزها، فبدأ يمنى نفسه و يختلق فرية 

أن اللجان الشعبية العراقية في محافظة األنبار أخذوا بتصفية العرب، يمنون أنفسهم بهذا، و يدفعهم الشيطان لذلك، يعدهم الِعقد، ب

 .و يمنيهم، و ما يعدهم الشيطان إال غرورا

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

ه المهزوم في لقد إندحر العدو و فقد صوابه، فأخذ يهذي بما ال وجود له، إال في مخيلته المريضة المهزوزة، فأشاع عبر إعالم

عن قتال مزعوم بين المجاهدين في العراق و إخوانهم من المجاهدين العرب، و ما ذاك إال لإلضطراب " العراقية"و " الحرة"

الباطني من اإلنفعاالت التي أفرزت هذه التصورات الباطلة، و هي بال أدنى شك قاصرة عليه، يشفي بها بعض إنفعاالته و 

بط الصبي باألرض، إذا غضب و ضرب الكف بالكف من التحسر، و هي عالمة من عالمات الجزع إضطراباته، يتخبط بها تخ

 .و اليأس ليس إال

 

التي حدثت مرة في " مسلم بن عقيل"أما الحقيقة المجسدة على أرض الواقع، فالعراقي اليوم شعار و العربي ِدثاره، و مأساة 

لعراق، إذ لم يجد له مأوى و لم يفتح له باب، و ُأسلم إلى عدوه، لـم و لـن التاريخ، على أيدي الباطنية الفارسية على أرض ا

 .تحدث في غرب العراق و ال شماله، و سيحمل الدرس رجال في جنوبه

 

فإبن بالد الحرمين، و السوري، و الليبي، و األفغاني، و األمريكي، و الفرنسي، وكل مسلم، هم جميعا جاءوا ملبي نداء إسالمهم، 

ب دينهن، هم في القلب و العين قبل األرض، و نحن جميعا يداً واحدة على من سوانا من المحتلين الغاصبين؛ المسلم أخو و واج

 .المسلم، ال يظلمه، و ال يخذله، و ال يسلمه

 

 -١١٩(} ِبغَيِظكُم موتُواْ قُْل الْغَيِظ ِمن اَألنَاِمَل علَيكُم عضواْ خَلَواْ وِإذَا {إنها صرخة الوحي من قبل، يطلقها جيش الراشدين اليوم 

 ).عمران آل

 

 صدورهم تُخِْفي وما َأفْواِهِهم ِمن الْبغْضاء بدِت قَد عِنتُّم ما ودواْ خَباالً يْألُونَكُم الَ دوِنكُم من ِبطَانَةً تَتَِّخذُواْ الَ آمنُواْ الَِّذين َأيها يا{

 )عمران آل -١١٨(}  تَعِقلُون كُنتُم ِإن اآلياِت لَكُم بينَّا قَد برَأكْ

 

}اَأنتُمالء هُأو مونَهالَ تُِحبو ونَكُمِحبي تُْؤِمنُونِإذَا كُلِِّه ِبالِْكتَاِب وو نَّا قَالُواْ لَقُوكُماْ َِإذَا آمواْ خَلَوضع كُملَياَألنَاِمَل ع ِظ ِمنوتُواْ قُْل الْغَيم 

ِظكُمِبغَي ِإن اللّه ِليموِر ِبذَاِت عدعمران آل -١١٩(}  الص( 

 

  هـ١٤٢٧-١-٩بتاريخ 

 م٧-٢-٢٠٠٦ الموافق 

 

 )منتديات شبكة الحسبة(جيش الراشدين : المصدر

 

 

 

}}ِإنِإن  اللَّهاللَّه  ِحبيِحبي  الَِّذينالَِّذين  قَاِتلُونيقَاِتلُونِبيِلِه  ِفيِفي  يِبيِلِهسا  سفاصفمكََأنَّكََأنَّ  صمهه  اننيباننيب  وصصرموصصرم{{ 
 

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢٧  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  الِقسم الثاِلثالِقسم الثاِلث
  

  البيانات العسكريةالبيانات العسكرية

  ))مع التوضيح و التحليلمع التوضيح و التحليل((
  

  ::وفيهاوفيها
  

  ))رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه(( كتيبة أبي دجانة األنصاري  كتيبة أبي دجانة األنصاري ––عمليات اإلستشهاديين عمليات اإلستشهاديين   ••

  ))رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه((عمليات فيلق عمر عمليات فيلق عمر   ••

  عمليات إطالق صواريخ محمولة على الكتفعمليات إطالق صواريخ محمولة على الكتف  ••

  عمليات القنص و اإلغتيالعمليات القنص و اإلغتيال  ••

   تفجير السيارات و الدراجات المفخخة تفجير السيارات و الدراجات المفخخةعملياتعمليات  ••

  ))مهم جداًمهم جداً((عمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقرات عمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقرات   ••

  عمليات قصف و دك معاقل الكفر و الردةعمليات قصف و دك معاقل الكفر و الردة  ••

  عمليات تفجير العبوات الناسفة و األلغام األرضيةعمليات تفجير العبوات الناسفة و األلغام األرضية  ••

  عمليات إسقاط طائرات مسيرة و مروحياتعمليات إسقاط طائرات مسيرة و مروحيات  ••

  عمليات نسف المباني و المنشآتعمليات نسف المباني و المنشآت  ••

   العسكرية المصورة العسكرية المصورةالعملياتالعمليات  ••

  ))مهم جداًمهم جداً(( عدد و نوع العمليات العسكرية  عدد و نوع العمليات العسكرية --زرع المجلس زرع المجلس   ••

  ))مهم جداًمهم جداً(( نتائج العمليات العسكرية  نتائج العمليات العسكرية --حصاد المجلس حصاد المجلس   ••



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  عمليات اإلستشهاديينعمليات اإلستشهاديين

  ))رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه((كتيبة أبي دجانة األنصاري كتيبة أبي دجانة األنصاري 
 

ارك، و خطتها يد من هم أحسن و أعلم و و عددها سبعة عمليات، ُأعلن عنها في بيانات الشهر األول منذ تشكيل المجلس المب

 .أقوم من العبد الفقير، فأوردها كما أتت، و لي في آخرها كلمات

 

 .و نبدأ ِذكر العمليات اإلستشهادية حسب الترتيب الزمني لإلعالن عنهم

 

 هـ١٤٢٦-١٢-٢٥م الموافق ٢٠٠٦-١-٢٥ نُشَرت بتاريخ العريس األولبشرى إستشهاد 

 ١٧٥  بيان رقم – المرتدين تفتيش للعلوج و على نقطة ن يتبنى العملية اإلستشهاديةمجلس شورى المجاهدي

 من ذي الحجة ٢٣، يوم األثنين "رضي اهللا عنه) "أبي دجانة األنصاري( انطلق ليثٌ من ليوث كتيبة أالستشهاديين

ة سويب قرب الشرطة  لينغمس في نقطة تفتيش للصليبيين والحرس الوثني في منطق٢٣/١/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦

بالكامل ) همر(الخامسة في بغداد، موقعا فيهم نكاية عظيمة، وقد أدت العملية المباركة الى تدميرآلية من نوع 

من العلوج والمرتدين " عشرة"مع أعطاب آليتيين همر وهالك ) بيك آب(وسيارة تابعة للحرس الوثني من نوع 

 .المنةبجروح، وهللا الحمد و" عشرة"واصابة أكثرمن 

 

}}  ِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمنوِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمناِد   ووفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضراِد موفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضرم{{  
 

 هـ١٤٢٦-١٢-٢٨م الموافق ٢٠٠٦-١-٢٨نُشَرت بتاريخ  العريس الثانيبشرى إستشهاد 

 ٢١٩ بيان رقم – ن مقراً لهمعلى مبنى يتخذه الصليبيي مجلس شورى المجاهدين يتبنى العملية االستشهادية

 من ٢٦، يوم الخميس "رضي اهللا عنه) "أبي دجانة األنصاري( انطلق ليثٌ من ليوث كتيبة أالستشهاديين، كتيبة 

 لينغمس في مبنى يتخذه الصليبيين مقراً لهم، موقعا فيهم نكاية عظيمة، ٢٦/١/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٦ذي الحجة 

ر من الموصل، وقد أدت هذه العملية المباركة الى تدمير جزء كبير من المبنى في حي اليرموك في الجانب االيس

 .وسقطوا بين قتيل وجريح، وهللا الحمد والمنة

 

}}  ِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمنوِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمناِد   ووفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضراِد موفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضرم{{  
 

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٢٩  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 هـ١٤٢٧-١-١م الموافق ٢٠٠٦-١-٣٠نُشَرت بتاريخ  جديالنّ بدر –العريس الثالث بشرى إستشهاد 

 ٢٥١ بيان رقم – على مغاوير الداخلية في النّاصرية مجلس شورى المجاهدين يتبنى العملية االستشهادية

" كتيبة أبي دجانة األنصاري رضي اهللا عنه"من كتيبة االستشهاديين "أبو ليث النّجدي"فقد انطلق أحد ليوث التوحيد 

 ليقتحم أحد مقرات مغاوير ٢٠٠٦ / ١ / ٣٠ الموافق ١٤٢٧ من محرم ١ته المفخخة صباح اليوم االثنين بسيار

الداخلية المرتدة في محافظة النّاصرية، وكانت عملية مباركة حيث أسفرت عن مقتل العديد منهم وإصابة ما ال 

 .نةيقل عن ثالثين من المرتدين، منهم ضباط برتب عالية، وهللا الحمد والم

 ٢٧٥ بيان رقم – الناصرية ليوم أمس مجلس شورى المجاهدين يبشر بمقتل ما ال يقل عن ثمانين في عملية

يوم أمس " بدر أبو سيف النّجدي"فقد بلغت خسائر المرتدين األكيدة في العملية االستشهادية التي قام بها األخ 

 يقل عن ثمانين من مغاوير الداخلية المرتدة، وإصابة  في مدينة النّاصرية، مقتل ما ال١٤٢٧ من محرم ١االثنين 

أكثر من مئتين كما أخبر اإلخوة المخططون للعملية بعد انسحابهم من المنطقة، حيث استطاع األخ االنغماس في 

مد وهللا الح األنجاس أثناء تجمعهم للتدريب بتوفيق من اهللا، اللهم تقبل أخانا في الشّهداء وارفعه في أعلى عليين،

 .والمنّة

 

}}  ِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمنوِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمناِد   ووفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضراِد موفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضرم{{ 
 

 هـ١٤٢٧-١-٤م الموافق ٢٠٠٦-٢-٢ نُشَرت بتاريخ العريس الرابعبشرى إستشهاد 

 ٢٩٨ بيان رقم – السيدية منطقةعلى الشرطةالمرتدة في  االستشهادية مجلس شورى المجاهدين يتبنى العملية

لينغمس بسيارته " كتيبة أبي دجانة األنصاري رضي اهللا عنه"فقد انطلق أحد ليوث التوحيد من كتيبة االستشهاديين 

السيدية   في دورية للشرطة المرتدة في منطقة٢٠٠٦ /١ / ٢٩الموافق  هـ١٤٢٦/  من ذي الحجة ٢٩يوم األحد 

 . تعالى بطَلنا من إصابة العديد منهم حيث سقطوا ما بين جريح و قتيل، وهللا الحمد والمنةببغداد، وقد مكَّن اهللا

 

}}  ِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمنوِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمناِد   ووفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضراِد موفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضرم{{ 
 

 هـ١٤٢٧-١-٦م الموافق ٢٠٠٦-٢-٤نُشَرت بتاريخ  العريس الخامسبشرى إستشهاد 

 ٣٢٦ بيان رقم – مجلس شورى المجاهدين يتبنى العملية االستشهادية على رتل للصليبيين بمدينة الموصل

 ٥في يوم الجمعة " كتيبة أبي دجانة األنصاري رضي اهللا عنه"انطلق أحد ليوث التوحيد من كتيبة االستشهاديين 

خخة في رتالً من المدرعات الصليبيية ؛ موقعاً  لينغمس بسيارته المف٢٠٠٦ /٢ / ٣هـ الموافق ١٤٢٧من محرم 

فيهم نكاية عظيمة ؛ في شارع المصارف في مدينة الموصل أعزها اهللا، وقد مكَّن اهللا تعالى بطَلنا من اعطاب 

 .مدرعتين وإصابة العديد منهم حيث سقطوا ما بين جريح و قتيل، وهللا الحمد والمنة



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٣٠  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 هـ١٤٢٧-١-٦م الموافق ٢٠٠٦-٢-٤رت بتاريخ نُشَ العريس السادسبشرى إستشهاد 

 ٣٣٩ بيان رقم –  عملية استشهادية على الصليبيين في الموصل أعزها اهللا:مجلس شورى المجاهدين

 ٥في يوم الجمعة " كتيبة أبي دجانة األنصاري رضي اهللا عنه"انطلق أحد ليوث التوحيد من كتيبة االستشهاديين 

 لينغمس بسيارته المفخخة في رتل للصليبيين ؛ موقعاً فيهم نكاية ٢٠٠٦ /٢ / ٣هـ الموافق ١٤٢٧من محرم 

عظيمة ؛ في منطقة موصل الجديدة في الجانب األيسر، وقد مكَّن اهللا تعالى بطَلنا من تدمير مدرعة وناقلة جنود 

 .مكان الحادثصليبيية وهالك العديد منهم ؛ وقد شوهدت قوات العدو الكافر وهي تنقل جيف الصليبيين من 

 

}}  ِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمنوِتغَاءاب هشِْري نَفْسي نالنَّاِس م ِمناِد   ووفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضراِد موفٌ ِبالِْعبءر اللَّهاِة اللَِّه وضرم{{ 
 

 هـ١٤٢٧-١-١٣م الموافق ٢٠٠٦-٢-١١نُشَرت بتاريخ   أبو معاوية الشمالي–العريس السابع بشرى إستشهاد 

 ٤٢٢ بيان رقم – "ب فاطمةخطي"اإلصدار المرئي : الهيئة اإلعالمية تقدم

 أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم ويتقبل ، نسأل اهللا"خطيب فاطمة"اإلصدار المرئي الهيئة اإلعالمية تقدم 

 ...مجاهدنا في الشهداء، ويؤتيه سؤلَـه

ول منذ تشكيل  دقائق، و هو األ٩:٠٠ومدته ) خطيب فاطمة(في هذا اإلصدار المرئي الرائع المسمى : و لنا كلمة

مجلس الشورى المبارك، يظهر األخ أبو معاوية الشمالي، رحمه اهللا و تقبله في الشهداء، وهو فَِرح كما العريس 

في حفل زفافه، ينشد و يتوعد بهالك الصليبيين و المرتدين، و كل من تطاول على اخواتنا المعتقالت في سجون 

التي مأل صدى رسالة ) فاطمة(لذكر األخت الشهيدة بإذن اهللا عباد الصليب و كالبهم في العراق، و يخص با

إستطاعت أن تسربها من معتقل أبو غريب العالم، و ُأستهنضت لفك أسِرها همم الرجال األحرار المجاهدين 

األبرار، و هم قلة في زمن العبيد و النساء الذي نعيش، فكان منهم األخ اإلستشهادي، الذي قدم روحه رخيصة 

 .ون الدين كُلُّه ِللّه، و لزلزلة األرض من تحت أقدام عباد الصليب و كالبهملَيكُ
 

و يظهر في اإلصدار المرئي عريسنا الشهيد بإذن اهللا، و هو يرجو من اهللا أن يزوجه فاطمة عند خروج الروح 

 و عند التنفيذ يسأل اهللا الثبات ،)فاطمة(إلى باريها، و يشير البطل أبو معاوية إلى سيارته المفخخة بأنها مهر اختنا 

و المغفرة، و ينطلق ملوحاً بيده إلخوته المجاهدين، و ما أن يصل إلى هدفه و هو سيطرة مشتركة للصليبين و 

الحرس الوثني حتى يفجر السيارة المفخخة التي يقودها ليحدث إنفجار هائل، ال يماثله في القوة و التأثير إال بكاء 

مصوري العملية، و هم يدعون له بالقبول و الشهادة، رحمك اهللا أبا معاوية، و رزقنا اهللا عشر إخوانه المجاهدين، 

معشار ما ملكت من غيرة على الدين، و شجاعة في الحق، و كرم في العطاء و البذل، هذا و قد أدت الى العملية 

 .لمقتل أكثر من عشرين جندي أمريكي نَجس، و هللا الحمد و المنة
 

شهيدة أبي غريب بإذن اهللا، و ) فاطمة(راجع قسم اإلصدارات المرئية في هذه النشرة لمعرفة المزيد عن  :مالحظة

 .لمشاهدة بعض صور العملية كما وردت في الشريط
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٣١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  ))رضي اهللا عنهرضي اهللا عنه((عمليات فيلق عمر عمليات فيلق عمر 
 

 عملية ٥١اهدين في الِعراق بتفيذ التابع لمجلِس شُورى المج) رضي اهللا عنه(وفقاً لبيانات مجلس الشورى فقد قام فيلق عمر 

 .خالل فترة الشهر األول من تشكيل مجلس الشورى المبارك

 

فشملت إغتياالت و تصفيات و هجوم على مواكب لعناصر فيلق الغدر المسمى ) رضي اهللا عنه(و قد تنوعت عمليات فيلق عمر 

 قيادي و مسؤول برتب تتراوح من نقيب ١٢ هالك، منهم ٩٨بدر، فكان إجمالي قتلى عناصر فيلق الغدر بحسب البيانات المعلنة 

 :إلى وكيل، نذكر منهم

 

 .٢٦٠القيادي و رئيس هيئة السجناء في األحرار في بغداد، بيان  -

 .٣٤١، بيان مع الصليبيين ويترأس شبكة للجواسيس تعمل في منطقة هور رجب قيادي فيلق الغدر أحدالهالك عزيز عودة،  -

 .٣٦١وم، القيادي في فيلق الغدر، بيان الهالك جميل داود سل -

 .٤٠٦وكيل المرتد عبد العزيز الحكيم، و ذلك عند التصدي لموكبه باألسلحة الرشاشة و العبوات الناسفة، بيان  -

 .٤٥٦النقيب الهالك المدعو أبو كرار، بيان  -

 .٤٧٢أحد مسؤولي المجلس األعلى للثورة الشيطانية، بيان  -

 

 :لكة، فنذكر منهم الها٨٦اما العناصر الـ 

 

 .١١٤الهالك حسن علي بدري، بيان  -

 .١٣٩الهالك محمد المعموري، بيان  -

 .٢٤٠الهالك قائد المعموري، بيان  -

 .٢٥٦، بيان الموسوي، سلمان خليف، علي عبد علي محمد عونالهلكى  -

 .٣٤٤تدين في بيان ، و تم إرفاق وثائق هؤالء المرهاشم، فالح حسن حميد الساعدي، ضياء حسن حميد باسمالهلكى  -

 .٤٩٠الهالك سيد مرتضى، بيان  -

 

 : و هي لقذر من فيلق الغدر المدعو باسم هاشم، المفوض في دائرة المستشار األمني٣٤٤صورة ألحد الوثائق المرفقة في البيان 
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  عمليات إطالق صواريخ محمولة على الكتفعمليات إطالق صواريخ محمولة على الكتف
 

، إستطاعوا فيها تدمير RBG٧ و  C٥Kولة على الكتف من نوع عمليات إطالق لصواريخ محم٤نفذ أهل الشجاعة و اإلقدام 

دبابتين و مدرعة ِلجند الصليب، و مقتل كل من تواجد داخلهم بعد أن ساقهم قدرهم و حماقتهم إلى أرض الرافدين ظانين بأن تلك 

 .التحصينات و المدرعات ستمنعهم من نيران أسود الجهاد

 

 .ليات الشجاعة من خالل البياناتو في ما يلي بيان ما ورد من تلك العم

 

 البيان النتيجة الصاروخ الهدف تاريخ العملية

 ٧١ لم يتم ٍذكر النتيجة في البيان C٥K دبابة صليبية ٢٠٠٦-١-١٧

 ٤٢٠ دبابة بالكامل و مقتل كل من كان فيهاالتدمير  C٥K دبابة صليبية ٢٠٠٦-٢-٧

 ٤٥٢ امل و مقتل كل من كان فيهادبابة بالكالتدمير  C٥K دبابة صليبية ٢٠٠٦-٢-٢

 ٤٥٢  بالكامل و مقتل كل من كان فيهاالمدرعةتدمير  RBG٧ مدرعة صليبية ٢٠٠٦-٢-٢

  

  

  

  

  

}} نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزالالوونلَمعي ونلَمعي {{
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٣٣  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  عمليات القنص و اإلغتيالعمليات القنص و اإلغتيال
 

 ٤٩ عملية قنص و إغتيال لجند الصليب و كالبهم من مرتدين و حرس وثني، منها ٢١٣ ما مجموعه قام أسود التوحيد بتنفيذ

 .، و قد تم بيانها في القسم الخاص بذلك الفيلق المبارك)رضي اهللا عنه(عملية لفيلق عمر 

 

ى األرض، فهذا قائد قوات و يتضح من طبيعة الشخصيات المستهدفة قوة و تمكن اإلخوة المجاهدين ال بالبيانات فقط بل و عل

المغاوير و الذراع اليمنى لوزير الدفاع، و ذاك آمر قوة التدخل السريع، كٍُل لم يستطع منع المجاهدين عن نفسه فإلى جهنم و 

بئس المصير، مالزم أول، نقيب، رائد، ضابط، مسؤول، قيادي، لواء، تطول و تطول قائمة من طالتهم سيوف الحق و قطفت 

علم القاصي و الداني أنه ال راد لحكم اهللا إال هو، و إن اهللا صادق وعده عبده، و ما إنتصارات و بشائر المجاهدين روؤسهم، لي

 لَّهم فَتَعسا رواكَفَ والَِّذين* َأقْدامكُم  ويثَبتْ ينصركُم اللَّه تَنصروا ِإن آمنُوا الَِّذين َأيها يا{إال بفضل من اهللا، و مصداٍق لقوله تعالى 

، فهل منعت تلك النياشين و الرتب و الحراسات و المواكب }َأعمالَهم فََأحبطَ اللَّه َأنزَل ما كَِرهوا ِبَأنَّهم ذَِلك * َأعمالَهم  وَأضلَّ

هدين و تمكنهم، و هللا الحمد و المنة، المجاهدين من التمكن و القصاص من رموز الكفر و الردة، ال واهللا، بل أظهرت قوة المجا

و لينبح الكالب من أبواق و أعالم الكفر، أما نحن فشفاء صدورنا و قرة أعيننا قول شيخنا المجاهد أسامة بن الدن في كلمته 

 ".و أحوالنا بفضل اهللا من حسٍن إلى أحسن" عندما قال ٢٠٠٦الصوتية في الشهر األول من سنة 

 

 : العمليات فهي كالتاليو أما بيان تفصيل عدد

 

  عملية٦١: عمليات القنص •

 )رضي اهللا عنه( عملية لفيلق عمر ٤٩ عملية، منها ١٥٢: عمليات اإلغتيال •

 

 أيهم السامرائي الوزير السابق بحكومة الردة وأحد رموز المشروع، إستهداف المرتد ٤٤٧هذا و قد ورد في البيان رقم 

وقد قُتل في العملية عدد من مرافقيه، ولئن قدر اهللا أن ، نقاذهم من المستنقع الذي سقطوا فيهاألمريكي الذي يدبره الصليبيون إل

 . طال الزمان أم قصريفلت من أيدي المجاهدين هذه المرة فإنّه لن ينجو بإذن اهللا في المرات القادمة

 

 :أما بعض أسماء الهلكى التي وردت في البيانات نذكر منها

 

حسين، رائد هاشم حسين، حارث محسن، حرب محسن، مهند، عبد الهادي الملقب بأبو سنان، أحمد عبد الصاحب، خالد إبراهيم 

 .رسول غضبان، داود سالم نعمة اللهيبي، علي حريقة

 

و في الجدول التالي نستعرض بيانات إغتيال و قنص بعض رموز الكفر الهالكة، و في ذلك أقوى بيان و كل العرفان إلخواننا 

 .شجعان الفرسانال
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  رموز الكفر الهالكة للشهر األول منذ تشكيل المجلسبعضبيانات إغتيال و قنص 
 البيان اإلسم المنصب و مكان العمل الرتبة

 ١٨ سيد حسين أحد مرافقي المرتد عبد العزيز الحكيم -

 ٢٣ عباس أحد ضباط األستخبارات المرتدة مالزم أول

 ٢٥ حميد هميم الصلحاوي  المسمى بدر في فيلق الغدرقيادي قيادي

 ٣٢ - أحد ضباط الشرطة المرتدة مقدم

 ٤١ -  في فيلق الغدر المسمى بدرقيادي قيادي

 ٤٢ - أحد ضباط الشرطة المرتدة رائد

 ٥٠ -  في فيلق الغدر قيادي و مدير مستشفى أبو غريب قيادي

 ٥٥ - المنطقة الخضراء أحد مسؤولي األمن في -

 ٥٨ - التاجي ؤول دوريات الشرطة منطقةمس مسؤول

 ٧٧ - قيادي في حزب الدعوة اإلسالمي -

 ١٨٠ - ضابط في الشرطة الفيدرالية ضابط

 ١٨٧ -  في فيلق الغدر المسمى بدرقيادي قيادي

 ٢١٦ - قيادي في حزب الدعوة اإلسالمي -

 ٢٥٧ - اثنين من حرس عبد الهادي العامري -

 ٢٥٨ - المرتدةاحد ضباط الشرطة  عقيد

 ٣٠٠ داود سالم نعمة اللهيبي ضابط برتبة نقيب في الشرطة الفيدرالية نقيب

 ٣٠٧ - عقيد يعمل في محافظة كركوك عقيد

 ٣٢٥ نمر محمد ضابط يعمل في مديرية االستخبارات ضابط

 ٣٣٨ - أحد ضباط االستخبارات المرتدة في بغداد ضابط

 ٣٤٥ عدنان ثابت )لواء(  تبةالداخلية بر مستشار في وزارة لواء

 ٣٤٩ - مسؤول يعمل في الشرطة المرتدة في كركوك مسؤول

 ٣٧٧ عباس عبدالرضا ابراهيم المرتدة في بعقوبة احد ضباط االستخبارات ضابط

 ٤٠٣ - احد ضباط الحرس الوثني المرتد نقيب

- 
جاسوسة تعمل في مديرية الشرطة المرتدة في ديالى 

 الجواسيس في القاعدة الصليبيية ومسؤولة عن تجنيد
 ٤٣٠ نضال محمد

 ٤٦٣ - المرتدة احد ضباط الشرطة رائد

 ٤٦٩ - مسؤول في االستخبارات العسكرية) رائد(ضابط برتبة  رائد

 ٤٨٦ أحمد دشر احد ضباط الحرس الوثني ضابط

 ٤٨٩ - محافظ ديالى وهما من أقربائه اثنين من معاوني المرتد -

 ٤٩٨ - منطقة حي الجامعة لتدخل السريع فيآمر قوة ا ضابط
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٣٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  عمليات تفجير السيارات و الدراجات المفخخةعمليات تفجير السيارات و الدراجات المفخخة
 

 عملية تفجير للسيارات و الدراجات المفخخة و اإلستشهادية، فإذا ١٧قام المجاهدون األشاوس في مجلس الشورى المبارك بتنفيذ 

، ليعلم جنود الصليب و كالبهم أن لعشرة عن طريق التحكم عن بعد قد تمت التفجيرات اإستثينا السبع عمليات اإلستشهادية، فأنه

التقنية و الحداثة ليست حكراً عليهم، و أن المجاهدين بفضل اهللا ما أنفكوا يطورون و يوظفون كل ما فتح اهللا عليهم به من تقنيات 

 .و أفكار

 

عالي في حكومة الردة، و أرتال عسكرية و و قد تنوعت أهداف تفجير المفخخات العشرة فـشملت موكب وزير التعليم ال

 .دوريات صليبية و مرتدة، و تجمعات لمرتدي الشرطة كما في الجدول أدناه

 

 البيان القتلى النتائج الهدف المنطقة

 لمغاوير الداخلية دورية بغداد
 دورية وثنية بالكامل و مقتل اتسيارثالث  تدمير

 مكل من كان فيه
- ١٥٩ 

الوزيرية في 

 بغداد
 دورية للشرطة الوثنية

تدمير سيارتين للشرطة المرتدة وسقطوا بين قتيل 

 وجريح
- ١٧٠ 

عامرية 

 الفلوجة
 همر صليبية

تدمير همر صليبية بالكامل و مقتل كل من كان 

 فيها
- ١٧٧ 

المحمودية 

 جنوب بغداد
 همر صليبية

تدمير همر صليبية بالكامل و مقتل كل من كان 

 فيها
- ١٩٥ 

 ٣٦٤ -  قتلى و جرحى-تدمير سيارة دورية وثنية  رية للحرس الوثنيدو الفلوجة

الدورة جنوب 

 بغداد
 ٣٧٠ ٨ عدد معلوم من القتلى دورية للحرس الوثني

 بغداد
موكب وزير التعليم 

 العالي

اتين من سيارات الموكب و سقوط من تدمير سيار

 كان فيهما قتلى و جرحى
- ٣٧٦ 

 ٣٨٣ ٨ وم من القتلىعدد معل رتل عسكري وثني بغداد

 عناصر بشرية وثنية بغداد
عند مرتدي الشرطة في تجمع لهم عدد معلوم من 

 مدخل فندق قصر الفرات في بغداد
٤٤٦ ١٢ 

اليوسفية 

 جنوب بغداد
 ٤٨٠ - ما بالكامل و مقتل كان فيهتين صليبيتينتدمير آلي دورية صليبية

 

و للمزيد ،  و ال يعني بأي حال عدم وجود قتلىد العدد في بيان تبني العملية، عدم ِذكر عدد القتلى هو بسبب عدم تحدي:مالحظة

 .، و لِقسم حصاد المجلس وفيه عدد تلك العمليات" مالحظات هامة–كيف نقرأ هذه النشرة "من التوضيح يرجى الرجوع لقسم 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٣٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  عمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقراتعمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقرات
 

 عملية فيها إشتباك مباشر مع جند الصليب و كالبهم، و في هذا دحض ألكاذيب عباد ١٣٩ى المبارك نفذ مجاهدي مجلس الشور

الصليب الذين تحججوا بأنهم يواجهون أشباحاً في بالد الرافدين، و بأن كل عمليات المجاهدين تنحصر في الكر و الفر، و هم 

 .عوبهمبذلك يحاولوا تبرير فشلهم الذريع في بالد الرافدين أمام ش

 

فها هم جحافل التوحيد يبرزون ألجبن خلق اهللا، و من معهم من كالب، فيقتلوا من عباد الصليب و كالبهم و يأسروا، و يغنموا و 

 موضع خالل فترة ما يقل عن شهر، فأين ١٣٩يعودوا لقواعدهم سالمين، ها هم المجاهدين برزوا لكم أيها الجبناء في أكثر من 

 . النساء و ال نساءأنتم منهم، يا أشباه

 

 :هجوم، أو إقتحام و كمائن كالتالي,  عملية بين إشتباك ١٣٩تتوزع الـ 

 

  عملية٥٨: عمليات إشتباك 

  عملية٦٥: عمليات هجوم 

  عمليات٥: عمليات إقتحام 

  عملية١١: عمليات كمائن 

 

 ...و سوف نتناول بالبيان و التحليل اليسير كل نوع من تلك العمليات على حدى 

 

 : للمجاهدين نوجه لهم التحية و بعض الكلماتو

 

 ...فو اهللا أنكم بإشتباككم المباشر مع الكفار شفيتم صدورنا 

 ...و بهجماتكم الشُجاعة و إغارتكم على األنجاس شفيتم صدورنا 

 ...و بإقتحامكم الفَذ لمقرات الردة و تجمعات المفسدين و كالبهم شفيتم صدورنا 

 ...ودكم ألحفاد الِقردة و الخنازير عند كل مرصد شفيتم صدورنا و بكمنكم العبقري و قع

 

نسأل اهللا أن يرزقنا شفاء صدوركم، و إدخال السرور إلى قلوبكم كما أدخلتموه علينا، و هو تذكير أحبيتي بضرورة النشر و 

 .، و نسأل اهللا السداد و التوفيقالتوزيع و الترجمة لصنائع المجاهدين المباركة

 

 

}}لُوهم يعذِّبهم اللّه ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنينلُوهم يعذِّبهم اللّه ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنينقَاِتقَاِت{{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٣٧  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  :: عملية عملية٥٨٥٨جانب من عمليات اإلشتباك و مجموعها جانب من عمليات اإلشتباك و مجموعها 
 

 الجرحى، كما ذُكر في في واحدة من عشرات العمليات التي إنسحب فيها األخوة سالمين غانمين قبل التمكن من تعداد القتلى و

 ٧ الموافق ١٤٢٧ من محرم ٩قام األخوة في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم الثالثاء  فقد ،٣٦٦البيان رقم 

جنوب بغداد وقد استخدم األخوة في ) اليوسفية( بالهجوم على نقطتي تفتيش لمرتدي الحرس الوثني في منطقة ٢/٢٠٠٦/ 

 . على اهللا أالسلحة الخفيفة والمتوسطة وقد تمكن األخوة من تدمير النقطتين واالجهاز عليهن بالكاملاإلشتباك بعد التوكل

 

ألخوة في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة افقد قام  ،٣٤٠ البيان رقم و في عملية أعلن عنها المجلس في

هور رجب للصليبيين والحرس الوثني جنوب بغداد بقذائف  بقصف سيطرة ٢٧/١/٢٠٠٦الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة ٢٧

قاذفات  و  (bkc)قام االخوة باالشتباك معهم باالسلحة الرشاشة والـ و قد كانت االصابة مباشرة، و  ملم،٨٢هاون من عيار 

 . وهللا الحمد والمنة وقد سقطوا بين قتيل وجريح، دقيقة؛ ٤٠وأستمر االشتباك مايقارب   (rbg)الـ

 

 . عملية٥٨، و هي حيث ال يتسع المقام إلدراجها كلها عمليات اإلشتباك غيض من فيضما يلي جدول فيه في 

 

 البيان القتلى الهدف تاريخ تنفيذ العملية المنطقة

 ٢٨ ٧ وثني رتل عسكري ٢٠٠٦-١-١٦ األعظمية في بغداد الكم في

 ٧٤ ١٠ دورية للحرس الوثني ٢٠٠٦-١-١٩ الفلوجة

 ٧٦ ٨ عناصر بشرية صليبية ٢٠٠٦-١-٢٠  بغدادالطارمية شمال

 ٩٣ ٢٠ رتل عسكري وثني ٢٠٠٦-١-٢٠ ابي غريب في بغداد

 ١١٢ ٧ سيطرة للحرس الوثني ٢٠٠٦-١-٢٠ قاطع الكرخ الشمالي في بغداد

 ١٥٠ ٤ عناصر بشرية وثنية ٢٠٠٦-١-٢٢ ابي غريب في بغداد

 ١٥٠ ٥ دورية راجلة صليبية ٢٠٠٦-١-٢٢ ابي غريب في بغداد

 ١٥٠ ٢١ عناصر بشرية وثنية ٢٠٠٦-١-٢٢ ابي غريب في بغداد

 ٢٠٥ ٥ نقطة تفتيش للحرس الوثني ٢٠٠٦-١-٢٤ بعقوبة

 ٢١١ ٥ سيطرة للحرس الوثني ٢٠٠٦-١-٢٥ العامرية في بغداد

 ٢٦٥ ٥ دورية للحرس الوثني ٢٠٠٦-١-٢٧ الغزالية في بغداد

 ٢٨٥ ٢ ر الداخليةسيطرة لمغاوي ٢٠٠٦-١-٢٨ الكرمة غرب بغداد

 ٢٨٧ ٨ دورية راجلة صليبية ٢٠٠٦-١-٢٦ ابي غريب في بغداد

 ٣٠١ ٦ تجمع صليبي وثني بشري ٢٠٠٦-٢-١ الجانب األيسر من الموصل

 ٣٩٩ ٤ وثني رتل عسكري ٢٠٠٦-٢-٨ الغزالية في بغداد

 ٤٩٥ ١٠ دورية للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-٦ ابي غريب في بغداد

  

  }}بهم اللّه ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنينبهم اللّه ِبَأيِديكُم ويخِْزِهم وينصركُم علَيِهم ويشِْف صدور قَوٍم مْؤِمِنينقَاِتلُوهم يعذِّقَاِتلُوهم يعذِّ{{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٣٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  :: عملية عملية٦٥٦٥جانب من عمليات الهجوم و مجموعها جانب من عمليات الهجوم و مجموعها 
 

نات  عملية هجوم، أقل ما يقال عنها بأنها مزلزلة، نورد بعضها كما وردت في البيا٦٥نفذ مجاهدوا مجلس الشورى المبارك 

 :الصادرة عنهم

 

 من ذي الحجة ٢٠قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة  بأن ،١٥٨ البيان رقم ورد في

 بالهجوم المحكم على سيطرة للحرس الوثني قرب معهد النفط شمال بغداد وذلك باستخدام االسلحة ٢٠٠٦ / ١ / ٢٠الموافق 

 ملم وقد تم قتل كل افراد الحرس الوثني الموجودين في تلك السيطرة وأعطاب ٨٢الهاون من عيار الخفيفة والمتوسطة وقذائف 

 .دبابة للمرتدين أضافةً الى تدمير ثالث أليات امريكية من نوع همر وقتل كل من فيها، وهللا الحمد والمنّة

 

 

قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس ات، بأن  و هو بيان تبنى فيه المجلس عدد كبير من البيان٢٨٢البيان رقم و ورد في 

قصف سيطرة التأميم وسيطرة الجزيرة بقذائف الهاون، وأطالق صوايرخ الكاتيوشا على كال السيطرتين،  بشورى المجاهدين

لتأميم، وقامت مجموعة من القناصين بمشاغلة الصليبيين والحرس والوثني، والهجوم باالسلحة الخفيفة والمتوسطة على سيطرة ا

 .وقد أسفرت العملية الى تدمير ابراج المراقبة وهالك عدد كبير من العلوج والحرس الوثني

 

 

 ١٤٢٧ من محرم ٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم األحد  بأن ،٣٦٧ البيان رقم و ورد في

جنوب بغداد وقد استخدم األخوة في الهجوم قذائف ) اليوسفية ( بالهجوم على معسكر للصليبيين في منطقة٢/٢٠٠٦ / ٥الموافق 

كانت تحلق ) بالك هوك( وصواريخ الكاتيوشا وكانت عملية مباركة فقد أدت الى الى إصابة طائرة من نوع ٨٢الهاون من عيار 

كبيرة من المعسكر، وهللا الحمد فوق المعسكر وقد ادت االصابة الى تدميرها بالكامل ومقتل من فيها من الصليبيين وتدمير اجزاء 

 .والمنة

 

 

 ٢١/١/٢٠٠٦تم بفضل اهللا في الساعة الثانية عشر ظهرا يوم  و الذي تضمن مجموعة بيانات، بأنه ٣٨٢ البيان رقم و ورد في

ة وكانت حصيلة الهجوم هي خمس قتلى للصليبيين وتدمير آلي) الزيدان(الهجوم على اربع همرات مع دورية راجلة في منطقة 

 .من نوع همر وقد بقيت دماء الصليبيين على األرض يشاهدها المارة، وهللا الحمد والمنة

 

 

 الموافق ١٤٢٧محرم ١٣قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم السبت  بأن ،٤٩١ رقم و في البيان

 حي الملعب في مدينة الرمادي وقد استخدم األخوة في  بالهجوم على دورية راجلة للصليبيين حاولت التقدم باتجاه١١/٢/٢٠٠٦

العدو خسائر فادحة ، وبعدها استعان العدو الكافر بطائراته  الهجوم األسلحة الخفيفة والمتوسطة وكانت عملية مباركة أوقعت في

تلفة مما أجبرها على المروحية لحماية انسحاب جنوده ونقل جرحاه فتم الهجوم على الطائرات ومنها تشينوك باألسلحة المخ

 .الفرار وترك القتلى والجرحى ليتم نقلهم باآلالت الزراعية الخاصة باألهالي ، وهللا الحمد والمنة

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٣٩  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 . عملية٦٥، و هي  ال يتسع المقام إلدراجها كلها عمليات الهجوم حيث غيض من فيضو في ما يلي جدول فيه

 

 البيان القتلى الهدف تاريخ العملية المنطقة

 ٨٢ ٤ للحرس الوثني سيطرة ٢٠٠٦-١-٢٠ جنوب بغداد رةالدو

 ١١٦ ١ سيطرة لقوات حفظ النظام الوثنية ٢٠٠٦-١-٢١ الدورة جنوب بغداد

 ١١٦ ١ عناصر بشرية وثنية ٢٠٠٦-١-١٩ الدورة جنوب بغداد

 ١٤٢ ١ نقطة تفتيش للحرس الوثني ٢٠٠٦-١-٢٢ عامرية الفلوجة

 ١٦٠ ٨ ة للحرس الوثنيسيطر ٢٠٠٦-١-٢٤ المنصورة في بغداد

 ٢٨٢ ٣ رتل عسكري صليبي ٢٠٠٦-١-٢٥ الملعب في الرمادي

 ٣٦٣ ٥ دورية للشرطة الوثنية ٢٠٠٦-٢-٦ الجانب األيسر من الموصل

 ٣٧٨ ٢ نقطة تفتيش للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-٧ بعقوبة

 ٣٨٢ ٢ رتل عسكري صليبي ٢٠٠٦-١-٣١ النعيمية غرب بغداد

 ٣٨٢ ٨ دورية راجلة صليبية ٢٠٠٦-١-٢٨ النعيمية غرب بغداد

 ٣٨٢ ٥ دورية راجلة صليبية ٢٠٠٦-١-٢١ غرب بغداد

 ٣٨٢ ٥ رتل عسكري صليبي ٢٠٠٦-١-٢١ غرب بغداد

 ٤٠٨ ٣ سيطرة لقوات حفظ النظام الوثنية ٢٠٠٦-٢-٧ الدورة جنوب بغداد

 ٤١٢ ٤ دورية للشرطة الوثنية ٢٠٠٦-٢-٨ الجانب األيسر من الموصل

 ٤٢٣ ٢ سيطرة للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-٣ وب بغدادالدورة جن

 ٤٣٣ ٣ سيطرة للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-٧ الدورة جنوب بغداد

 ٤٣٣ ٦ سيارات للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-٨ الدورة جنوب بغداد

 ٤٢٥ ٤ آلية وثنية ٢٠٠٦-٢-١٠ الجانب األيسر من الموصل

 ٤٢٧ ٥ سيطرة للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-١١ اليوسفية جنوب بغداد

 ٤٢٩ ٨ دورية للشرطة الوثنية ٢٠٠٦-٢-٩ الجانب األيسر من الموصل

 ٤٣٢ ٥ سيطرة للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-١٠ المنصورة في بغداد

 ٤٤٠ ٤ آلية وثنية ٢٠٠٦-٢-١١ الجانب األيسر من الموصل

 ٤٤٠ ٢ دورية للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-١١ الموصل

 ٤٨٥ ٤ نقطة تفتيش للشرطة المرتدة ٢٠٠٦-٢-١٤ بعقوبة

 ٥٠٦ ٣ سيطرة للحرس الوثني ٢٠٠٦-٢-٦ الفلوجة

 

 

}}ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوهْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه{{  



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٠  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  :: عمليات عمليات٥٥جانب من عمليات اإلقتحام و مجموعها جانب من عمليات اإلقتحام و مجموعها 
 

 عمليات إقتحام، و في ما يلي سآتي على ذكر بعضها كما خطتها انامل اإلخوة ٥ بتنفيذ قام اإلخوة في مجلس الشورى المبارك

 يحمل توقيع المجاهد البطل، حبيب كل موحد أبا ميسرة ٢٩في الهيئة اإلعالمية للمجلس المبارك، و للعلم، فإن أول بيان رقم 

 .منابر تصدع بالنور و الحق في وجه الظلم و الباطلالعراقي، و ما هذه النشرة إال إلكمال مسيرة بدأها هو و من معه من 

 

 من ذي الحجة ١٧إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء ، بأنه قد قام ٢٩ البيان رقم ورد في

سة من أفراد  بأقتحام سيطرة للشرطة المرتدة في بعقوبة، وقد أدت العملية المباركة الى مقتل خم١٧/١/٢٠٠٦ الموافق١٤٢٦

 .السيطرة وغنم األخوة أسلحتهم، وهللا الحمد والمنة

 

في غزوة مباركة جديدة على " رضي اهللا عنه"قد انطلق أسد الشرى، الكرام من كتيبة البراء بن مالك ، بأنه ٣٣ البيان رقم و في

ذه المرة أن تكون العملية اقتحاما مركز تطوع لمرتدي الحرس الوثني في منطقة المشاهدة شمال بغداد، وقد اختار الليوث ه

 .للمركز وليس عملية استشهادية، حيث تجمع المئات من المرتدين في الموقع الذي طوقته مفارز من هذه الكتيبة المباركة

 

، وتم اقتحام المركز باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وحصدوا من رؤوس المرتدين ماشاء لهم ربهم أن يحصدواو يكمل البيان، 

، فسقط كل من لم تُسعفه قدماه بالهروب مضرجا بدمائه، وتم قتل كل من كان في المركز وملئت جيفهم المكان وهللا الحمد والمنّة

 ...وقد انسحب الليوث من موقع المواجهة بعد أن أجهزوا على كل من فيها لم يمسسهم سوء بحفظ ربهم

 

ارك قامت بإرفاق صور وثائق بعض المرتدين الذين سقطوا في تلك العملية، و هذا و للعلم فإن الهيئة اإلعالمية في المجلس المب

 و ثيقة للهلكى المرتدين، و كان ذلك أول بيان تضمن مرفقات منذ ٥٠، و تضمنت أكثر من ٥٢ذلك في مرفقات البيان رقم 

 .حمود السامرائيتشكيل المجلس المبارك، و في ما يلي صورة من إحدى الوثائق و تعود للهالك وليد فالح م

 

 
 

 من ذي الحجة ٢٨قد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم السبت ، ورد بأنه ٢٤٤ البيان رقم و في

في حي العسكري في مدينة الفلوجة، وقد  (bkc) باقتحام مقر للحرس الوثني باالسلحة الرشاشة وال٢٨/١/٢٠٠٦الموافق ١٤٢٦

 . سقطوا بين قتيل وجريح، وهللا الحمد والمنة

 

 من ٩ قد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء ، ورد بأنه٣٨٦ رقم و أخيراً في البيان

 باقتحام سيطرة للمرتدين من الحرس الوثني في منطقة الطارمية باالسلحة الخفيفة ٧/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧محرم

 . لرشاشة،وقد أدت العملية الى مقتل ستة من المرتدين واصابة اخرين بجروح،وهللا الحمد والمنةوا



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  :: عملية عملية١١١١جانب من عمليات الكمائن و مجموعها جانب من عمليات الكمائن و مجموعها 
 

 ١١أبدع عباقرة المجلس في الكمن و الترصد و من ثم اإلشتباك و الهجوم مع عباد الصليب و كالبهم، فكان منهم أن نفذوا 

 .ة، وفي ما يلي التفاصيلعملية كمن محكم

 

 من ذي الحجة ١٦قد قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم األثنين ، ورد انه ١٩البيان رقم في 

، وقد أدت )الخفيفة والمتوسطة( باألشتباك مع الشرطة المرتدة في شهربان وذلك بأستخدام االسلحة ١٦/١/٢٠٠٦الموافق ١٤٢٦

منهم وحرق سيارة تابعة لهم وغنم اآلخوة أسلحتهم، وعند انسحابهم قام األخوة بتفجير سيارة مفخخة ) خمسة(قتل العملية الى م

 .منهم، وهللا الحمد والمنة) ستة(تدمير كامالً ومقتل " نيسان"مركونة على الطريق وقد أدت العملية الى تدمير سيارة من نوع 

 

 من ذي الحجة ٢٠كم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة قام إخوان، ورد أنه ١٠٠ البيان رقم و في

 بنصب كمين على دورية راجلة للصليبيين في منطقة أبي غريب، وقد أدت العملية الى مقتل ٢٠٠٦ / ١ / ٢٠ الموافق ١٤٢٦

 .جميع أفراد الدورية، والبالغ عددهم ثالثين، وهللا الحمد والمنّة

 

 من ذي الحجة ٢١قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة ، ورد أنه قد ١٠٧ البيان رقم و في

 بالهجوم على سيارة للشرطة المرتدة فتمكنوا من قتل اثنين من أفرادها، ثم قام اإلخوة بنصب ٢٠٠٦ / ١ / ٢١ الموافق ١٤٢٦

اإلسناد قاموا بتفجيرها مما أدى الى تدمير  عند وصول دوريةسيارة مفخخة على إحدى الطرق المؤدية الى مكان الهجوم، و

 .إحدى السيارات بالكامل ومقتل من فيها، والبالغ عددهم خمسة، وهللا الحمد والمنّة

 

 من ذي الحجة ١٩قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس ، ورد أنه قد ١١٧ البيان رقم و في

 بنصب مجموعة من العبوات الناسفة ككمين للقوات الصليبيية على الطريق السريع في ٢٠٠٦ / ١ / ١٩ق  المواف١٤٢٦

سامراء، وفور وصولهم قام اإلخوة بتفجيرها عليهم ثم الهجوم باألسلحة الخفيفة والمتوسطة، وقد أدت العملية الى تدمير ثالثة 

 . الحمد والمنّةآليات للصليبيين ومقتل سبعة عشر جندياً منهم، وهللا

 

 بنصب ثالث ٢٠٠٦ / ١ / ٢٠ الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة ٢٠ يوم الجمعة  قام إخوانكم، ورد أنه قد ١١٨ البيان رقم و في

عبوات ناسفة ككمين للصليبيين في بغداد، وعند وصولوهم قام اإلخوة بتفجير العبوات ثم االنقضاض عليهم باألسلحة الخفيفة 

 .ت العملية عن تدمير أربعة آليات للصليبيين ومقتل ما ال يقل عن سبعة منهم وجرح آخرين، وهللا الحمدوالمتوسطة، وقد أسفر

 

 من ذي الحجة ٢٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الجمعة ، ورد أنه قد ٢٢٠ البيان رقم و في

الحرس الوثني، حيث قام االخوة بتفخيخ منزل ونصب عبوتين  بنصب كمين محكم على الصليبيين و٢٧/١/٢٠٠٦الموافق ١٤٢٦

وهلكوا من في داخلها، وعند مجيئ القوات ) واز(أمامه، بعد ان تم تفجيرأول عبوة على آلية تابعة للحرس الوثني من نوع 

ح، وبعد دقائق من االنفجار الصليبيية الى مكان االنفجار تم تفجير العبوة الثانية على دبابة للصليبيين، فسقطوا بين قتيل وجري

الثاني قامت راجلة من الصليبيين واتباعهم من جيش الردة بأقتحام المنزل وبعد ان تم التأكد من دخولهم جميعاً قام االخوة بتفجير 

 .المنزل على رؤسهم راح على أثره عدد كبير منهم، هذا هو عمل أخوانكم في مدينة تلعفر أعزها اهللا، وهللا الحمد والمنة

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٢  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

يعلّن فيه عن حصيلة قتلى العلوج وأعوانه من جيش الردة للعملية ، ورد فيه بأن المجلس ٢٢٢ في بيان الحق، رقم هذا و

المباركة التي قام بها اسود التوحيد في مدينة تلعفر أعزها اهللا، لقد تم االعالن عن كيفية نصب الكمين مع تفاصيله في بياٍن 

 .مبينها لكسابق، وهذه هي خسائر العدو ن

 

  .تدمير دبابة بالكامل •

  .تابعة للحرس الوثني" واز"تدمير آلية من نوع  •

  . جندياً من المرتدين واصابة عشرات بجروح٢٧مقتل  •

 .مقتل عدد من القناصين الصليبيين الذين كانوا على سطح المنزل ومعهم عدد من القوة المداهمة وأصابة أخرين •

 

قل جيف الصليبيين والمرتدين من مكان الحادث وذلك بعد ان طوقت المنطقة وسدت جميع وقد شوهدت آليات العدو وهي تن

  .بأعتقال عدد من أبناء هذه المدينة الصابرة، فك اهللا أسرهم" العلقمي"المنافذ اليها، وكعادتهم قام العلوج واتباعهم من أحفاد أبن 

 

 كمين لرتل من مرتدي الحرس الوثني في أبي غريب مكون من قام ليوث التوحيد بنصب، ورد أنه قد ٢٩٣ البيان رقم و في

، وتم بفضل اهللا تدمير إحداها بالكامل وقتل كل ٢٠٠٦ / ١ /٣ الموافق ١٤٢٦ محرم ٣يوم األربعاء  "بيك أب" أربعة عجالت

 .من فيها في حين أصيب الباقون إصابات بليغة، وهللا الحمد

 

 ١٤٢٦ من محرم ٢خوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الثالثاء قام إ، ورد أنه قد ٣٠٦ البيان رقم و في

بنصب كمين محكم لمرتدي الحرس الوثني في منطقة بهرز في ديالى وقام أالخوة بأإلشتباك معهم وقتلوا ٢٠٠٦/ ١ /٣١الموافق 

وإخوانكم في مجلس ، سالمين، وهللا الحمد والمنةمن المرتدين وغنموا ثالث سيارات وعدد من اسلحة الكالشن والبيكا وأنسحبوا ٩

 .شورى المجاهدين ماضون في جهادهم وقتالهم أعداء اهللا تعالى حتىَ يكُون الدين كُلُّه ِللّه فإما النصر وإما الشهادة 

 

 من محرم ٤ قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم الخميس، ورد أنه قد ٣٣٧ البيان رقم و في

 بزرع عبوتين ناسفتين على سقف مظلة كانت مخصصة لوقوف المرتدين فيها في تقاطع حي النور ٢/٢/٢٠٠٦الموافق ١٤٢٧

وبعد ان تجمع عدد من المرتدين تحتها قام األخوة بتفجير العبوتين عليهم،وقد أدت العملية الى مقتل أربعة  في مدينة الموصل،

 . منهم

 

 الموافق ١٤٢٧ من محرم ٤قام إخوانكم في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس ، ورد أنه قد ٣٥٢ البيان رقم و في

 . من المرتدين٤بنصب كمين محكم لمرتدي الحرس الوثني في الكرمة وقام أالخوة باإلشتباك معهم وقتل ٢٠٠٦/ ٢ / ٢

 

، بنصب كمين ١٣/٢/٢٠٠٦هـ الموافق ١٤٢٧ من محرم١٥ن قام إخوانكم يوم االثني، ورد أنه قد ٤٧٠ البيان رقم و أخيراً في

للمرتد قائد قوات التدخل السريع المتمركزة في حي الجامعة بجانب الكرخ ببغداد، وكان الكمين في منطقة التاجي حيث رابط 

 . تعالى به، وتم غنم أسلحتهماإلخوة عدة أيام إلى أن من اهللا عليهم فظفروا به، حيثُ قُتل الضابط وُأسر سائقه ثُم نُفذ حكم اهللا

 

}}ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوهْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه{{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٣  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  عمليات قصف و دك معاقل الكفر و الردةعمليات قصف و دك معاقل الكفر و الردة
 

تضمنت العديد من معاقل الكفر و الردة على إختالف  عملية قصف، ٩٧نفذ اإلخوة في مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق 

مواقعها و طبيعتها، فكان منها القواعد العسكرية الصليبية، و المقرات الصليبية الوثنية المشتركة، و معاقل للكفار في المنطقة 

 .رة و مقار القوى الوثنيةالخضراء، و القصور الرئيسية التي إتخذها األنجاس مقار لهم، و المطارات العسكرية، و نقاط السيط

 

 . األهداف المستهدفة و عدد مرات اإلستهدافبعضالجدول التالي يبين أسماء 

 

 البيان عدد مرات القصف إسم الموقع

 ٧٩، ٦١ ٢ المنطقة الخضراء

 ٣٨٧، ٢٢٧، ١٢٧، ٨٠ ٤ قاعدة سكانيا

 ٢٥٣ ٤ قاعدة البكر الجوية

 ٥٣ ١ كلية األمن القومي

 ٨٦ ١ مدرسة األمن

 ٤٥٢ ١ مطار التاجي

 ٢٠٣، ١٥٥، ١١٣، ١١١ ٥ مطار الموصل

 ٣٥٩ ١ مطار عباس بن فرناس

 ١٦٨ ١ معسكر التاجي

 ١٩٤، ١٣٠، ٤٥ ٣ معسكر الفداء

 ٨٨ ١ معسكر الفيلق

 ٣٨٥ ١ معسكر الكلية العسكرية

 ١٢٨ ١ معسكر بالط الشهداء

 ٢٦٩ ١ مقر لواء البركان

 ٨٥ ١ نيمقر لواء الحس

 ٧١ ١ اء الصقرمقر لو

 

 من محرم ١إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين يوم االثنين ، أن ٢٦١ البيان رقم و قد ورد في

 ٨٢ بقصف مقر للصليبيين تابع لمطار بغداد في منطقة ابو غريب بقذائف هاون من عيار  قد قاموا٣٠/١/٢٠٠٦الموافق ١٤٢٧

 .، وهللا الحمد والمنة)جملون تجهيزات الجيش الصليبيي(ملم، وقد أدت العملية الى احراق 

 

قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس ، بأنه قد ٢٤ البيان رقم و أيضاً لم ينسى المجاهدون إستهداف رموز الردة، فورد في

 منطقة  بقصف منزل محافظ ديالى في٢٠٠٦ /١ / ١٧ الموافق ١٤٢٦ من ذي الحجة ١٧شورى المجاهدين يوم اإلثنين 

 . ملم، وقد كانت اإلصابات مباشرة، وهللا الحمد والمنة١٢٠الوجيهية بستة قنابر هاون من عيار 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٤  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  عمليات تفجير العبوات الناسفة و األلغام األرضيةعمليات تفجير العبوات الناسفة و األلغام األرضية
 

 ٢١٦زلزل المجاهدون األرض من تحت أقدام و فوق رؤوس جند الصليب و كالبهم من شرطة مرتدة و حرس وثني في 

 العبوات الناسفة و األلغام األرضية التي فُِجرت في بالد الرافدين على الكفرة و المرتدين كما يتبين من موضع، كان هو عدد

 .خالل البيانات المعلنة

 

 . عملية٢١٦، حيث ال يتسع المقام لسردها كلها و هي على سبيل الذكر ال الحصرنذكر منها التالي، 

 

 نالبيا القتلى هدف العبوة الناسفة المنطقة

 ٣٥ ٥ راجلة من الحرس الوثني دورية الحسنكوي في تلعفر محلة

 ٧٧ ٥ للشرطة الوثنية دورية ديالي

 ٧٧ ٧ للشرطة الوثنية دورية ديالي

 ٧٨ ٥ للحرس الوثني دورية سامراء

 ٧٨ ٥ صليبية همر سامراء

 ٧٨ ٧ للحرس الوثني دورية سامراء

 ١٣٩ ٥ بشرية وثنية عناصر جنوب بغداد السيدية

 ١٩٨ ٥ للحرس الوثني دورية شمال بغداد الطارمية

 ٢٠٨ ٥ للشرطة الوثنية دورية بعقوبة

 ٢٤٨ ٨ للشرطة الوثنية دورية جنوب بغداد الدورة

 ٢٨٢ ٤ راجلة صليبية دورية في الرمادي غزوان

 ٢٨٢ ٦ راجلة صليبية دورية في الرمادي الجزيرة

 ٢٨٢ ٦ صليبي وثني بشري تجمع في الرمادي الجزيرة

 ٢٨٢ ٨ راجلة صليبية دورية في الرمادي الجزيرة

 ٢٩٥ ٤ راجلة صليبية دورية بغداد جنوب

 ٣٠٢ ٤ وثنية آلية في ديالي الهاشميات

 ٣١١ ٤ بشرية صليبية عناصر في ديالي المقدادية

 ٣٥١ ٤ صليبية مدرعة ذراع دجلة في غرب بغداد قاطع

 ٣٦٨ ٤ صليبية همر شمال بغداد الطارمية

 ٣٦٩ ٧ وثنية آلية شمال بغداد الطارمية

 ٤١٢ ٤ للشرطة الوثنية دورية األيسر من الموصل الجانب

 ٤٧٨ ٦ لمغاوير الداخلية دورية بغداد

 ٤٨١ ٤ راجلة صليبية دورية الفلوجة عامرية

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  عمليات إسقاط طائرات مسيرة و مروحياتعمليات إسقاط طائرات مسيرة و مروحيات
 

 اللّه ِإن حسناً بالء ِمنْه الْمْؤِمِنين وِليبِلي رمى اللّه ولَـِكن رميتَ ِإذْ رميتَ وما قَتَلَهم اللّه ـِكنولَ تَقْتُلُوهم فَلَم{مصداقاً لقوله تعالى 

ِميعس ِليماهللا سبحانه و تعالى على عباده المجاهدين بأن مكنهم و سدد رميهم فأسقطوا بحمد اهللا }ع نتجسس  طائرات٣، فقد م 

 .مسيرة، و مروحية صلييبية من نوع تشينوك، وهي ناقلة جنود متعددة اإلستخدامات، و مروحية قتالية من نوع بالك هوك

 

 قام إخوانكم في ، و الذي سطرته أنامل المجاهد الحبيب أبا ميسرة العراقي ما يفيد بأنه قد١٧فقد ذكر اإلخوة في البيان رقم 

 من  بأسقاط مروحية١٦/١/٢٠٠٦ الموافق ١٤٢٦من ذي الحجة ١٦ المجاهدين يوم األثنين الجناح العسكري لمجلس شورى

في منطقة الطارمية شمال بغداد، وقد شوهدت ) ستريال( أن أصابها أسد من أسود التوحيد بصاروخ من نوع نوع تشينوك بعد

 .منطقة، وهللا الحمد والمنةطائرات الصليبيين وهي تخلي جيف العلوج من مكان الحادث وذلك بعد أن طوقت ال

 

 ١٤٢٧ من محرم ٧قام إخوانكم في الجناح العسكري لمجلس شورى المجاهدين في يوم األحد ، بأن ٣٦٧و ورد في البيان رقم 

جنوب بغداد وقد استخدم األخوة في الهجوم قذائف ) اليوسفية( بالهجوم على معسكر للصليبيين في منطقة ٢/٢٠٠٦ / ٥الموافق 

كانت تحلق ) بالك هوك( وصواريخ الكاتيوشا وكانت عملية مباركة فقد أدت الى الى إصابة طائرة من نوع ٨٢ عيار الهاون من

فوق المعسكر وقد ادت االصابة الى تدميرها بالكامل ومقتل من فيها من الصليبيين وتدمير اجزاء كبيرة من المعسكر، وهللا الحمد 

 .والمنة

 

 .وحيات المذكورة أعاله فإن فالجدول التالي يوضح ما جاء بخصوصها من بياناتأما الطائرات المسيرة و المر

 

 البيان تاريخ اإلسقاط الهدف المنطقة

 ١٧ ٢٠٠٦-١-١٦ مروحية من طراز تشينوك الطارمية شمال بغداد

 ٣٦٧ ٢٠٠٦-٢-٥  بالك هوكمروحية من طراز اليوسفية جنوب بغداد

 ١٣٦ ٢٠٠٦-١-١٩ يرةطائرة تجسس مس اليوسفية جنوب بغداد

 ١٧٣ ٢٠٠٦-١-٢٤ طائرة تجسس مسيرة الجانب األيمن من الموصل

 ٢٣٥ ٢٠٠٦-١-٢٨ طائرة تجسس مسيرة بعقوبة

 

 

}}رمىرمى  اللّهاللّه  ولَـِكنولَـِكن  رميتَرميتَ  ِإذِْإذْ  رميتَرميتَ  وماوما{{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  عمليات نسف المباني و المنشآتعمليات نسف المباني و المنشآت
 

 بعد إخالئه، و أبراج منزل أحد أفراد الشرطة المرتدةشملت  عمليات نسف، ٥تمكن أسود مجلس الشورى المبارك من تنفيذ 

 .مراقبة لسيطرات الشرطة المرتدة، و منزل فيه تجمع للصليبين بعد أن إنحازوا إليه، و مقر للحرس الوثني

 

صيل تلك هذا و من الجدير بالذكر بأن عملية نسف المنزل فوق من إنحاز إليه من الصليبيين قد صدر فيه تصوير مرئي، و تفا

 هذا في تلّعفر، منهمعلى من فيهلهم دمير بناية اتخذها الصليبيون مقرا ، بأنه قد قام اإلخوة بت٤٧٣العملية كما أتت في البيان رقم 

و لنا تعليق لطيف في قسم ، قد لجأ إليه الخنازير بعد استهداف دوريتهم بعبوة، فسقطوا في فخّ المجاهدين وهللا الحمد والمنّة و

 .، نرجوا اإلطالع عليهت العسكرية المصورة عن تلك العملية بالتحديدالعمليا

 

 لسيطرتين للشرطة المرتدة و الحرس الوثني و كان  المراقبة، عن تدمير أبراج٢٨٢ هجوم ُأعِلن عنه في البيان رقم أسفرو قد 

 .٢٠٠٦-٢-١ذلك في الرمادي بتاريخ 

 

 .ا وردت في البيانات، و ال تضمن عملية نسف األبراج في الرمادي تفاصيل عمليات النسف كم بعضالجدول التالي فيه

 

 البيان التفاصيل الهدف المنطقة

كنعان في 

 ديالي

منزل أحد افراد 

 الشرطة المرتدة

تفجير عبوة ناسفة على منزل أحد أفراد الشرطة المرتدة في 

منطقة كنعان في ديالى، وقد أدت العملية الى إصابة البيت 

 ةبأضرار بالغ

١٠٣ 

بهرز في 

 ديالي

أبراج مراقبة 

 للشرطة الوثنية

نسف برجي مراقبة إلحدى سيطرات الشرطة المرتدة في منطقة 

بهرز، حيث أن الشرطة يخلونهما ليالً، فتسلل األخوة ووضعوا 

 عبوتين ناسفتين ثم قاموا بتفجيرهما

١٠٩ 

 تلعفر
منزل فيه تجمع 

 صليبي
 ٤٧٣ را على من فيه في تلّعفرتدمير بناية اتخذها الصليبيون مق

عرب جبور 

 جنوب بغد

مقر عسكري 

 يوثن
ف مقر للحرس الوثني بعد انسحاب المرتدين منه٤٧٧ نس 

 بعقوبة
أبراج مراقبة 

 للشرطة الوثنية

نسف برجي مراقبة للشرطة المرتدة في فلكة المفرق واالخر تابع 

 لمركز الوحدة في بعقوبة
٣٩٠ 

 

}}قَدالَِّذقَد كَرالَِّذ م كَرم  نم مانَهنْيب فََأتَى اللّه ِلِهمِمن قَب ين نم مانَهنْيب فََأتَى اللّه ِلِهمِمن قَب اِعِديناِعِدالْقَوالْقَو ِقِهمقْفُ ِمن فَوالس ِهملَيع فَخَر  ِقِهمقْفُ ِمن فَوالس ِهملَيع فَخَر 

 ذَابالْع مَأتَاهو ذَابالْع مَأتَاهوِمنِمنونرشْعثُ الَ ييح ونرشْعثُ الَ ييح {{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٧  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  العمليات العسكرية المصورةالعمليات العسكرية المصورة
 

ها في بيان الشهر من التشكيل، نتناولها فيما يلي كل قام اإلخوة المجاهدين بتصوير عدٍد من العمليات العسكرية التي ُأعلن عن

 .عمليةً على حدا، مع شرح التصوير، و هذا ال يغني بأي حال عن تنزيل تلك العمليات و مشاهدتها رؤيا العين

 

 شريط لتدمير دبابة أمريكية غرب بغداد العملية األولى

 البيان تاريخ اإلعالن حجم الملف مدة الشريط رقم العملية المصورة

 ٤٧١ ٢٠٠٦-٢-١٣ MB ٢,٥  دقيقة٠:٤٦ ١

 وصف ما جاء في الشريط

كان شريط تدمير دبابة صليبية هو أول تصوير لعملية عسكرية منذ تشكيل المجلس، و في ذلك رسالة واضحة 

 .بأن أعتى اآلليات لن تقف أمام زحف المجاهدين، و أن الفجر قادم ال محالة
 

ية الضخمة في أحد شوراع غرب بغداد و هي تسير بخيالء ال يوقفه إال التفجير المهول و تظهر فيه الدبابة الصليب

الذي زلزل األرض من تحتها و حولها بقوة تظهر بكل وضوح بسبب اإلرتجاج القوي الذي يصيب كاميرا 

 .التصوير بعد التفجير، و هللا الحمد و التكبير

 
  في تلعفر على من فيهشريط لتدمير مقر للصليبيين العملية الثانية

 البيان تاريخ اإلعالن حجم الملف مدة الشريط رقم العملية المصورة

 ٤٧٣ ٢٠٠٦-٢-١٤ MB ٤,٣  دقيقة١:١٦ ٢

 وصف ما جاء في الشريط

فهذا شريط يبين تدمير بناية اتخذها الصليبيون مقرا على من فيه في تلّعفر، وقد لجأ إليه الخنازير بعد "يقول البيان 

 ."هداف دوريتهم بعبوة، فسقطوا في فخّ المجاهديناست
 

 .و تظهر في الشريط دبابة صليبية مركونة إلى جانب البيت الذي أحاله المجاهدون إلى قبٍر لكل من فيه من الكفرة
 

 فقد تم إقتياد الجرذان األمريكان... و تبين العملية حنكة و ذكاء المجاهدين الحكماء 

 الذي أراده األحبة الفرسان... ماِن و في الز... إلى المكان 

 تم تفجير البركان... و عند التأكد و البيان 

 ومن تحت األقدام... من فوق الرؤوس 

 ...فكان ما كان ... على جمع عباد الصلبان 

 هي تحية نُرسلها لشيخنا المقدام... و في الختام 

 قاهر األمريكان و محطم األوثان... أبي مصعب الزرقاوي 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

   عدد و نوع العمليات العسكرية عدد و نوع العمليات العسكرية--ع المجلس ع المجلس زرزر
 

 عددها نوع العملية

 ٢١٥ تفجير عبوات ناسفة و ألغام أرضية

 ٤ إطالق صواريخ محمولة على الكتف

 ٥ عمليات نسف مباني و أبراج 

 ١٧ تفجير سيارات و دراجات مفخخة

 ٢١٣ عمليات إغتيال و قنص

 ٥ إسقاط طائرات مسيرة و مروحيات

 ٩٧ قصف ودك معاقل الكفر و الردة عمليات 

 ١٣٩ عمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقرات

  عملية٦٩٥ مجموع العمليات

  عملية٥١ )رضي اهللا عنه(و ِمن ِضمنها عمليات فيلق عمر 

 لكتيبة أبي دجانة –و ِمن ِضمنها العمليات اإلستشهادية 

 )رضي اهللا عنه(األنصاري 
  عرسان٧

 

  

}} نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزالالوونلَمعي ونلَمعي {{ 
 

 

الحبيب السيف األثري مشكوراً بأن أحد اإلخوة المجاهدين في بالد الرافدين  ذكر األخ :مالحظة

ليات العسكرية الجهادية ال  ال تنشر جميع البيانات، فالعم–غالباً–قد أخْبر أن الهيئة اإلعالمية 

 ها حيسوبوال يعد يأتي عليها حصر!  

  



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٤٩  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

   نتائج العمليات العسكرية نتائج العمليات العسكرية--حصاد المجلس حصاد المجلس 
 

 العدد حصاد الخسائر البشرية

 ٣٢١ قتلى جند الصليب

 ١٣ الحرس الوثنيمسؤولي قتلى 

 ٣٥٦ قتلى الحرس الوثني

 ٨ الشرطة المرتدةمسؤولي قتلى 

 ٢٢٦ قتلى الشرطة المرتدة

 ٦ المغاوير المرتدةمسؤولي قتلى 

 ١٠١ قتلى المغاوير المرتدة

 ١٧ قتلى قيادي فيلق الغدر المسمى بدر

 ١٠٩ قتلى فيلق الغدر المسمى بدر

 ١٠ قتلى مسؤولي الحكومة المرتدة

 ٥ قتلى قوات البشمركة المرتدة

 قتلى المرتدين من الجواسيس و العمالء

 الصليبيينع من يمتعاقدالوو المترجمين 
٣٤٩ 

   قتيل١٥٢٠ مجموع القتلى
 

}} نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزالالوونلَمعي ونلَمعي {{  
 

و ال يشمل الحصاد نتائج العمليات إخوة التوحيد هذا حصاد لألرقام المعلنة في البيانات كما وردت رقماً،  :مالحظة هامة جداً

، ٢٨٢، ١٨٣، ١٥٠، ١٤٣، ١١٩، ٩٤، ٩٢، ٧٨، مثال على ذلك أنه ورد في البيانات رقم تي لم يذكر فيها عدد القتلىال

، لكن دون ذكر عدد القتلى، ففي هذه  همر صليبية و مقتل كل من كان فيهم بالكامل١٤ تم تدمير  إنه٤٣٦، ٤٣٥، ٣٩٣، ٣٣٣

 .صفرلعمليات في الحصاد إعاله يساوي الحالة يكون مجموع عدد قتلى جند الصليب لتلك ا

 

و لنتجنب إجحاف حق تلك العمليات، أرجوا اإلطالع بروية و تقدير للقسم األخير من هذا الحصاد، و فيه عدد و تفاصيل 

ت  مالحظا–كيف نقرأ هذه النشرة "العمليات التي لم يذكر في بياناتها عدد للقتلى، و للمزيد من التوضيح يرجى الرجوع لقسم 

 ".هامة



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٠  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 العدد حصاد الخسائر في الطائرات

 ١ مروحيات من طراز تشينوك

 ١ مروحيات من طراز بالك هوك

 ٣ طائرات تجسس مسيرة

  طائرات٥ مجموع الطائرات و المروحيات المسيرة التي تم إسقاطها
 

 }} يعلَمون يعلَمونالالين ين وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَِكن الْمنَاِفِقوِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَِكن الْمنَاِفِق{{
 

 العدد حصاد الخسائر في اآلليات

 ٨٣ آليات صليبية نوع همر

 ١٣ آليات صليبية نوع همفي

 ١٠ دبابات صليبية

 ٤٠ مدرعات صليبية

 ٢ ناقالت جند صليبية

 ٤ كاسحات ألغام صليبية 

 ١ آليات صليبية من ناقالت مؤن و شاحنات و صهاريج

 ٥ سيارات مقاولين

 ٢ ت وثنيةدبابا

 ٦٣ سيارات حرس وثني

 ٦٨ سيارات شرطة مرتدة

 ١٣ سيارات أنذال مغاوير الداخلية

 ٣ آليات وثنية من ناقالت مؤن و شاحنات و صهاريج

  آلية٣٠٧ مجموع اآلليات المدمرة و المعطوبة
 

}}نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزونَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزالال  وونلَمعي ونلَمعي {{ 
 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 العدد حصاد الخسائر في المنشآت

 ١ أنابيب نفط

 ٦ أبراج مراقبة

  منشآت٦ مجموع المنشآت المدمرة
 

 

}} نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزالالوونلَمعي ونلَمعي {{ 
 

 

 العدد حصاد القذائف

 ٣٠٠أكثر من  ) ملم ١٢٠ و ٨٢، ٦٠( قذائف الهاون من عيار 

 ٢٠أكثر من  صواريخ من طراز كاتيوشا

 ٤أكثر من  صواريخ من طراز كراد

 ٨ أكثر من )بعيدة المدى ( صواريخ من طراز طارق 

 ٩ أكثر من CK٥صورايخ من طراز 

 ٢ أكثر من C٨صواريخ من طراز 

 ٣ أكثر من أرض- أرض-صاروخ 

 ٣ أكثر من  سناب فرنسي-صاروخ 

 ٣ أكثر من  سي خوي-صاروخ 

 ٢ أكثر من  فاز-صاروخ 

 ٣٥٤أكثر من  مجموع القذائف و القنابر و الصواريخ
 

 

}} نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزالالوونلَمعي ونلَمعي {{ 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٢  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  و حتى ال نُجحف في حق اإلخوانو حتى ال نُجحف في حق اإلخوان

  ِذكر عدد القتلى في بياناتهاِذكر عدد القتلى في بياناتهانذكر العمليات التي لم يتسنى نذكر العمليات التي لم يتسنى 

  أو تم ِذكر القتلى دون تحديد أية أعدادأو تم ِذكر القتلى دون تحديد أية أعداد
 

 و فيه عدد العمليات التي لم يذكر بها عدد للقتلى، و بالتالي لم تُشمل بالحصاد البشري أعاله

 
 عددها عمليات لم يذكر في بياناتها عدد للقتلى

 ٧ عمليات من أصل ٤ )هللا عنهرضي ا( كتيبة أبي دجانة األنصاري –عمليات اإلستشهاديين 

 ٣٣٩، ٣٢٦، ٢٩٨، ٢١٩ أرقام البيانات

  
 عددها عمليات لم يذكر في بياناتها عدد للقتلى

 ١٠ عمليات من أصل ٧ عمليات تفجير السيارات و الدراجات المفخخة

 ٤٨٠، ٣٧٦، ٣٦٤، ١٩٥، ١٧٧، ١٧٠، ٥٩ أرقام البيانات

  
 عددها تلىعمليات لم يذكر في بياناتها عدد للق

 ١٣٩ عملية من أصل ٩٠ عمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقرات

 أرقام البيانات

١٥٦، ١٥٠، ١٣٧، ١٢٠، ١١٦، ١١٣، ١١٢، ١١١، ٩٩، ٩٦، ٧٤، ٧٣، ٧١، ٦٠، ٥٩ ،

٢٧١، ٢٥٢، ٢٤٥، ٢٤٤، ٢٣٩، ٢٢١، ٢٢٠، ٢٠٥، ٢٠٤، ١٨٥، ١٦٥، ١٦٠، ١٥٨ ،

٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٢، ٣٦٢، ٣٤٠، ٣٢٩، ٣١٩، ٣١٧ ،٢٩٣، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨٢، ٢٧٧ ،

٤٣٧، ٤٣٢، ٤٢٩، ٤٢٤، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٤، ٤١٢، ٤١٠، ٤٠٩، ٣٩٩، ٣٩٧، ٣٨٦ ،

٥٠٦، ٤٩١، ٤٨٨، ٤٨٥، ٤٨٢، ٤٧٤، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٥، ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٣ 

  
 عددها عمليات لم يذكر في بياناتها عدد للقتلى أو حتى الخسائر في المنشآت و اآلليات

 ٩٧ عملية من أصل ٩٤ قصف و دك معاقل الكفر و الردةعمليات 

 أرقام البيانات

٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٦، ٨٥، ٨٣، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٧١، ٦٢، ٦١، ٥٤، ٥٣، ٤٥، ٣٧، ٢٤، ٥ ،

١٥٥، ١٥٢، ١٥١، ١٥٠، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧، ١١٣، ١١١، ١٠٥، ١٠٢، ١٠١ ،

٢٨٢، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦١، ٢٥٣، ٢٤٧، ٢٢٧، ٢٢٣، ٢١٨، ٢٠٣، ١٩٤، ١٦٨، ١٦٧ ،

٣٩٢، ٣٩١، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٧١، ٣٦٥، ٣٥٩، ٣٤٧، ٣٣٤، ٣٣٠، ٣٢٩، ٣١٨ ،

٥١١، ٤٧٤، ٤٥٧، ٤٥٢، ٤٥٠، ٤٤٩، ٤٤٠، ٤٣٨، ٤٣١، ٤١٩ 
  



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٣  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  

 عددها عمليات لم يذكر في بياناتها عدد للقتلى

 ٢١٥ عمليات من أصل ١٣٨ عمليات تفجير العبوات الناسفة و األلغام األرضية

 تأرقام البيانا
تم إفراد جدول خاص، فيه المزيد من التفاصيل و أرقام البيانات، في الجدول األخير من هذا 

 .القسم، و لذلك ألهمية و كثرت تلك العمليات، و هللا الحمد و المنة

  
 عددها عمليات لم يذكر في بياناتها عدد للقتلى

 ٥ عملية من أصل ٢ عمليات إسقاط طائرات مسيرة و مروحيات

 ٣٦٧، ١٧ ام البياناتأرق

  
 عددها عمليات لم يذكر في بياناتها عدد للقتلى

 ٥ عملية من أصل ١ عمليات نسف المباني و المنشآت

 ٣٧٤ رقم البيان
    
  

 في المئة من األرقام ٥٠و لنا أن نسنتنج في الختام بأن ما يعلن عن أعداد للقتلى في البيانات هو أقل من 

ننا ببساطة مضاعفة عدد القتلى في الحصاد النهائي للخسائر البشرية دون أن نكون قد الحقيقية، أي أنه بإمكا

 .ضخمنا أو جئنا بما ليس لنا به علم
 

 ...و لكن 
 

نترك ذلك للمجاهدين األبطال و قياداتهم، فهم األدرى و األقدر، و نتكتفي بما قال البطل الهمام أبو مصعب الزرقاوي حفظه اهللا 

 : و كانت بعنوان٢٠٠٦-١-٨لمته الصوتية بتاريخ و رعاه، في ك
 

اللّه مكِْفيكَهيفَساللّه مكِْفيكَهيفَس  
 

 :فقال و هو أحد األبرار في ِحلف السبعة أبطال و حماة الديار، مجِلس األخيار
 

 " أن خسائر عباد الصليب يف العراق ال تقل عن أربعني ألف جندي حىت اآلن، واهللا أعلموالذي نعتقده؛"
 

 ... شيخنا، و رزقنا صحبتكم، و الذود عنكم بارك اهللا فيك يا

 ... و ما العبد الفقير هللا إال بأقل من شعرة نمت على قدمكم الكريمة 

. تلك القدم التي حملتك للِجهاد و تغبرت في سبيل ان يعبد رب العباد



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٤  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 .البيان الذي تم فيه تبني العملية أو لم يتم ذكرهم في بعض عمليات التفجير التي لم يتسنى معرفة عدد القتلى بعد تنفيذها

 

 بعض العمليات التي لم يرد فيها عدد القتلى

 )على سبيل الذكر ال الحصر(

 المركبات

 المدمرة
 رقم البيانات التي ذُكرت فيها العمليات

 ٤٥٣، ٣٢٤، ٣٢٢، ٧٧ ٤ تدمير آلية وثنية بالكامل و مقتل من كان فيها

 ٤٢٠ ١ من كان فيهاتدمير دبابة صليبية بالكامل و مقتل 

 ٩٥ ١ تدمير دبابة عراقية بالكامل و مقتل من كان فيها

 ٣٩٦، ٣٢٠، ١٥٣، ١٥٠، ٩٨، ٩٧، ٧٧ ١١ تدمير سيارة دورية وثنية بالكامل و مقتل من كان فيها

 ٣٨٤ ١ تدمير سيارة مقاولين بالكامل و مقتل من كان فيها

 ٥١٠ ١ تدمير مدرعة صليبية بالكامل و مقتل من كان فيها

 ٧٢ ١ تدمير كاسحة ألغام صليبية بالكامل و مقتل من كان فيها

 ٢٩٤، ١١، ٢ ٤ تدمير ناقلة مؤن صليبية بالكامل و مقتل من كان فيها

 ١٤ تدمير همر صليبية بالكامل و مقتل من كان فيها
٢٨٢، ١٨٣، ١٥٠، ١٤٣، ١١٩، ٩٤، ٩٢، ٧٨ ،

٤٣٦، ٤٣٥، ٣٩٣، ٣٣٣ 

 ٤٩٩، ٤٩٤، ١٩١، ١٠٨ ٥ امل و مقتل من كان فيهاتدمير همفي صليبية بالك

 ٤٥١، ٧١، ٤٣ ٣  قتلى و جرحى-تدمير آلية صليبية 

 ٣١٦، ٣٠٤ ٢  قتلى و جرحى-تدمير آلية وثنية 

 ٤٧١، ٢١٢، ١٦٩، ٢٠ ٤  جرحى و قتلى-تدمير دبابة صليبية 

 ٢٦  قتلى و جرحى-تدمير سيارة دورية وثنية 

١٣٢، ١٢٦ ،١٢٥، ١٢٤، ١١٣، ١١٠، ٧٥، ٣ ،

٣٥٥، ٣٣٦، ٣١٥، ٣١٤، ٢٧٦، ٢٤٨، ٢٠٢، ١٩٩ ،

٥٠١، ٤٦١، ٤٥٩، ٤٥٨، ٤١١ 

 ١٥  جرحى و قتلى-تدمير مدرعة صليبية 
٣٠١، ٢٩٠، ٢٨٢، ٢٥٣، ٢٢٩، ٢٢٤، ١٦٣، ١١٣ ،

٤٩٧، ٤٢٨، ٣٢٧ 

 ٣٩  جرحى و قتلى-تدمير همر صليبية 

١٦٦، ١٢٣، ٨٤، ٧٨، ٧١، ٤٦، ٤٤، ١٦، ١٥ ،

٢٨٢، ٢٥٣، ٢٣٤، ٢٢٦، ٢١٥، ٢١٠، ١٩٣، ١٧١ ،

٤١٦، ٣٧٩، ٣٤٨، ٣٢٩، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٩٦، ٢٨٨ ،

٥٠٤، ٥٠٣، ٤٤٨، ٤٤٢ 

 ٤١٥، ٢٣٣، ١٩٠، ١٦٢ ٤  جرحى و قتلى-تدمير همفي صليبية 

 

  آلية سقط كل من فيها قتلى و لم يشمل الحصاد عددهم٤٣ مجموع اآلليات المدمرة التي سقط كل من كان فيها قتلى

لم يشمل الحصاد عددهمجرحى  آلية سقط من فيها قتلى و ٩٥ المدمرة التي سقط من فيها بين قتلى و جرحىمجموع اآلليات 
 

}} نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزالالوونلَمعي ونلَمعي {{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  الِقسم الراِبعالِقسم الراِبع

  

  غزوات المجلسغزوات المجلس

  ))مع التوضيح و التحليلمع التوضيح و التحليل((
  

  ::وفيهاوفيها
  

  

   غزوة الفجر الصادق غزوة الفجر الصادق--اتحة الغزوات اتحة الغزوات فف  ••



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

   فاتحة الغزوات فاتحة الغزوات--غزوة الفجر الصادق غزوة الفجر الصادق 
 

عبد اهللا  توالت الصفعات على وجه عباد الصلبان و األوثان، صفعة تلو االخرى، فكان اإلعالن عن إسم أمير المجلس المبارك

الصفعات التي أعلن بدءها إبن البالد و  صفعة، و كانت تلك في طوايا صفعة أخرى، هي فاتحة الغزوات و أقوى رشيد البغدادي

أمير بغداد، فكان و هللا الحمد و المنة بأن نفذ حماة الدين في مجلس شورى المجاهدين ما يقارب المئة عملية في يومين، هما مدة 

 .تلك الغزوة المباركة، غزوة الفجر الصادق، و ما أروعه من إسم

 

 العمليات و نوعها، و نذُكر ما أعلن عنه اإلخوة في المجلس المبارك من حصاد و بإعالن فاتحة الغزوات نيدأ، و من ثم بعدد

أولي لنتائج العمليات، و نختم بإعالن الحصيلة النهائية و التي لم يرد بشأنها بيان، و لن نطيل في الكالم، فإليكم أيها الموحدون 

كم ستقام، و ستُسألون عنها أمام اهللا و كافة األنام، ما فعلتم بها، األرقام، و عليكم النشر و اإلعالم، ألن بعلمكم هذا فإن الحجة علي

 .و كيف نصرتم اإلسالم، في أشد األيام فإلى متى النيام، نسأل اهللا الهداية و السالم

 

 )الجمعة(شّر المسلمين فيها ببدء غزوة الفجر الصادق ببيان من مجلس شورى المجاهدين ي - ٧٢البيان رقم 

 

 لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

 

 :الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

 

فنحمد اهللا الذي أنعم علينا فهدانا لطريق الجهاد في سبيله، إعالء لكلمته ودفاعاً عن المسلمين، ثم زاد ِنعمه بأن جمعنا في هذا 

جعله اهللا نواةً لجمع كلمتهم ورص صفوفهم، تحقيقاً لواجِب االعتصام بحبل اهللا، ونبذاً المجلس المبارك لشورى المجاهدين، 

 .للفُرقة واالختالف

 

، ندعو اهللا أن يجعلها فاتحة خيٍر "غزوة الفجر الصادق"وها هي جحافل التوحيد تنطلق في هذا اليوم المبارك في غزوة مشتركة 

ين كافة للدعاء بأن يسدد اهللا رمي المجاهدين، ويحفظهم ويربط على قلوبهم ويثبت على أهل التوحيد، كما وندعو فيها المسلم

 ...أقدامهم، وأن يشرح صدورهم ويجمع على الخير كلمتهم أجمعين

 

 عبد اهللا رشيد البغدادي

 أمير مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : لمصدرا



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٧  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

   عدد و نوع العمليات العسكرية في غزوة الفجر الصادق عدد و نوع العمليات العسكرية في غزوة الفجر الصادق--زرع الغزوة زرع الغزوة 

 ))٢٠٠٦٢٠٠٦--١١--٢١٢١ و  و ٢٠٢٠يومي يومي ( ( 
 

 عددها نوع العملية

 ٣٢ تفجير عبوات ناسفة

 ١ تفجير سيارات مفخخة

 ١٨ قصف ودك معاقل الكفر و الردة

 ١٤ عمليات إغتيال و قنص

 ٢ سف مبانيعمليات ن

 ١٨ عمليات اإلشتباك و الهجوم و الكمائن و إقتحام المقرات

  عملية٨٥ )الغزوةخالل يومي (مجموع العمليات 

  

  

}} نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزالالوونلَمعي ونلَمعي {{ 
 

 

 بأن أحد اإلخوة المجاهدين في بالد الرافدين الحبيب السيف األثري مشكوراً ذكر األخ :مالحظة

 ال تنشر جميع البيانات، فالعمليات العسكرية الجهادية ال –غالباً–قد أخْبر أن الهيئة اإلعالمية 

 ها حيسوبوال يعد يأتي عليها حصر! 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  لغزوة الفجر الصادقلغزوة الفجر الصادق    ألوليألوليبيان الحصاد ابيان الحصاد ا

  بحروف ِمن ذَهببحروف ِمن ذَهبكما خطته أنامل اإلخوة في الهيئة اإلعالمية كما خطته أنامل اإلخوة في الهيئة اإلعالمية 
 

بيان لمجلس شورى المجاهدين بعد يومين من إنتهاء غزوة الفجر الصادق، علماً بأن هذا البيان لم يشمل العمليات التي تم 

 عملية من مجمل عمليات هذه ٢٠ فما فوق، و تمثل ١٤٥اإلعالن عنها بعد تاريخ هذا البيان، و هي البيانات التي تحمل الرقم 

 . عملية٨٥التي إستمرت يومين فقط و تم فيها تنفيذ الغزوة المباركة 

 

 )اإلثنين" (الفجر الصادق" بيان من مجلس شورى المجاهدين يعلن فيه عن حصيلة غزوة  - ١٤١البيان رقم 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 يا رب سدد الرمي وثبت األقدام 

 .آله وصحبه أجمعين الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى 

 :أما بعد

 

فالبشارات واالنتصارات تتوالى منذ تشكيل هذا المجلس المبارك، مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق، ليكون فاتحة عهد جديد 

يد من لمالحم الجهاد على ارض الرافدين، ولقد تكبد الصليبيون واذنانهم المرتدون خسائر جسيمة في االيام القليلة الماضية لتز

جراحهم ولتعجل بانكسارهم وإعالن هزيمتهم باذن اهللا على أيدي أولياءه من المجاهدين الصادقين، وهذا حصاد ما تأكد لدينا مما 

 ١٤٢٦ من ذي الحجة ٢٠التي أعلن المجلس بدءها يوم الجمعة " الفجر الصادق" وصلنا من أخوانكم ليوث التوحيد ضمن غزوة

علما أن كثيرا من العمليات ستصل الحقا بعد ورودها خاصة من تمرت حتى يوم السبت،  واس٢٠٠٦ / ١ / ٢٠الموافق 

 ...المنطقة الغربية

 

 :الخسائر البشرية
 

  علج صليبي١٠٥:  جند الصليب .۱

  مرتداً ٩٥:  الحرس الوثني .۲

  مرتدا ٥٧:  قوات الشرطة المرتدة .۳

  مرتدين٧:  قوات المغاوير المرتدة .٤

 مرتدين ٤: ر  فيلق الغد.٥

  . مرتدا١٥:  المرتدون والعمالء والجواسيس  .٦

 

 )مع الصليبيين منهم مسؤولون أمنيون وعناصر مخابرات ومتعاقدون(

 

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٥٩  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 : األليات المدمرة
 

 :الصليبيون 

 

  آلية ٢٢" : همر" آليات من نوع .١

 ٢:  المدرعات .٢

  ٤:  الشاحنات والصهاريج .٣

 

 : المرتدون 

 

  سيارة من نوع بيك اب١٣: س الوثني  عجالت الحر.١

  سيارة من نوع بيك اب١٧:  عجالت الشرطة والمغاوير .٢

  مدرعات٤:  مدرعات ودبابات الحرس الوثني .٣

 

 :عمليات القصف المركز على أوكار وقواعد ومعسكرات الصليبيين والمرتدين

 

 برة هاون قن٤٠اكثر من ) :  ملم ١٢٠ و ٨٢، ٦٠(  قذائف الهاون من عيار .١

  صواريخ٩:  صواريخ من طراز كاتيوشا .٢

  صواريخ٣:  صواريخ من طراز كراد .٣

 )بينها صواريخ دكت المنطقة الخضراء (  صواريخ ٧) : بعيدة المدى (  صواريخ من طراز طارق .٤

  ٢ : c٨ صواريخ من طراز .٥
 

 واهللا أكبر

 

 }ين ولَِكن الْمنَاِفِقين لَا يعلَمونوِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِن{

 

 الهيئة اإلعالمية لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق

 

 )منتديات شبكة الحسبة(مفكرة الحسبة : المصدر

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٦٠  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

   للعمليات العسكرية في غزوة الفجر الصادق للعمليات العسكرية في غزوة الفجر الصادق النهائية النهائية النتائج النتائج––حصاد الغزوة حصاد الغزوة 

  ))٢٠٠٦٢٠٠٦--١١--٢١٢١ و  و ٢٠٢٠يومي يومي ( ( 
 

 العدد بشرية لغزوة الفجر الصادقحصاد الخسائر ال

 ١١٥ قتلى جند الصليب

 ٩٥ قتلى الحرس الوثني

 ٦١ قتلى الشرطة المرتدة

 ٧ قتلى المغاوير المرتدة

 ٦ قتلى فيلق الغدر المسمى بدر

 قتلى المرتدين من الجواسيس و العمالء

 ع الصليبيينمن يمتعاقدالوو المترجمين 
١٦ 

  قتيل٣٠٠ )لغزوةاخالل يومي (مجموع القتلى 
  

و ال يشمل الحصاد نتائج العمليات التي لم إخوة التوحيد هذا حصاد لألرقام المعلنة في البيانات كما وردت حرفياً، : مالحظة

 ٦ تم تدمير  إنه هذه الغزوة من عمليات٢٨٢، ١١٩، ٩٤، ٩٢، مثال على ذلك أنه ورد في البيانات رقم يذكر فيها عدد القتلى

، لكن دون ذكر عدد القتلى، ففي هذه الحالة يكون مجموع عدد قتلى جند ية و مقتل كل من كان فيهم بالكاملهمرات صليب

 –كيف نقرأ هذه النشرة "و للمزيد من التوضيح يرجى الرجوع لقسم صفر، الصليب لتلك العمليات في الحصاد أعاله يساوي 

 ".مالحظات هامة

 

 العدد ادقحصاد عمليات القصف في غزوة الفجر الص

  قذيفة٤٥أكثر من  ) ملم ١٢٠ و ٨٢، ٦٠( قذائف الهاون من عيار 

 ١١ صواريخ من طراز كاتيوشا

 ٣ صواريخ من طراز كراد

 ٧ )بعيدة المدى ( صواريخ من طراز طارق 

 ٢ C٨صواريخ من طراز 

 ٦٨أكثر من  )الغزوةخالل يومي (مجموع القذائف و القنابر و الصواريخ 
 

 العدد سائر في اآلليات لغزوة الفجر الصادقحصاد الخ



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٦١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 ٢٧ آليات صليبية نوع همر

 ٤ آليات صليبية من ناقالت مؤن و شاحنات و صهاريج

 ٦ آليات صليبية من مدرعات أو دبابات أو آليات أخرى

 ١٣ سيارات حرس وثني

 ٢٠ سيارات شرطة مرتدة و مغاوير

 ٤  آليات أخرىآليات شرطة أو حرس من مدرعات أو دبابات أو

  آلية٧٤ )الغزوةخالل يومي (مجموع اآلليات المدمرة و المعطوبة 

 

بعض عمليات غزوة الفجر الصادق التي لم يرد فيها عدد 

 )للِذكر ال للحصر( القتلى و بالتالي لم تُشمل في الحصاد 
 العدد

 رقم بيان

 تبني العملية

 ٦ تدمير همر صليبية  و مقتل كل من فيها بالكامل
٩٤، ٩٢ ،

٢٨٢، ١١٩ 

 ١١١ ٢ تدمير سيارة لمقاولين و مقتل كل من فيها بالكامل

 ٧٧، ٩٧، ٩٨ ٥ تدمير سيارة دورية مرتدة بالكامل و مقتل من كان فيها

 ٧ دمير سيارة دورية مرتدة و سقوط من فيها قتلى و جرحىت
١٧٠، ١٩٩ ،

١٣٢،١١٠،٧٥ 

 ٨ دةهجوم على سيطرة للحرس الوثني أو الشرطة المرت

٩٩، ٩٦ ،

١٢٠، ١١٢ ،

٢٨٢، ١٤٠ 
 

 و بيانات العمليات المعلنة بعده ضمن ١٤١إعتمدت في إستخالص األرقام المدرجة أعاله على بيان الحصاد رقم : مالحظة

قتلى جند : على سبيل المثال.  و ذلك بسبب تأخر وصول نتائجها١٤١غزوة الفجر الصادق و التي لم يتضمنها بيان الحصاد رقم 

 باإلضافة لمن ُأعلن عن قتلهم في بيانات ١٤١صليب في الجدول أعاله تُمثل عدد الجند المعلن عن قتلهم في بيان الحصاد رقم ال

 .الحقة لبيان الحصاد، و خصوصاً من المنطقة الغربية التي ذُِكر في البيان بأنه قد تتأخر وصول بياناتها

  

 }} يعلَمون يعلَمونالالمْؤِمِنين ولَِكن الْمنَاِفِقين مْؤِمِنين ولَِكن الْمنَاِفِقين وِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْوِللَِّه الِْعزةُ وِلرسوِلِه وِللْ{{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٦٢  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  الِقسم الخاِمسالِقسم الخاِمس
  

  إصدارات المجلسإصدارات المجلس

  ))مع التوضيح و التحليلمع التوضيح و التحليل((
  

 ::وفيهاوفيها
 

  اإلصدارات النصيةاإلصدارات النصية  ••
  
  اإلصدارات الصوتيةاإلصدارات الصوتية  ••

  

  اإلصدارات المرئيةاإلصدارات المرئية  ••
 

صيل و التحليل في هذا القسم إن شاء المولى سنورد كل ما يصدر عن الهيئة اإلعالمية، و نتناولها بالتف

قبل السرد و البيان في بداية كل قسم، فنرجو من اإلخوة اإلطالع و اإلستزادة، لكي نعطي كل إصدار 

من تلك اإلصدارات حقه من البيان و التحليل، و بهذا نوثق و نسهل على اإلخوة في مغارب األرض و 

واحد و في نشرة شهرية مشارقها تتبع اإلصدارات و معرفة كل ما هناك ليعرف عنها، من مكان 

 .تشمل كل شهر منذ تشكيل المجلس المبارك

 

و في هذا المقام ننصح اإلخوة المتابعين ألخبار الجهاد، بأن ال يبخلوا بأوقاتهم، و جهدهم، عن القراءة 

و التفكير، بل و تحليل تلك اإلصدارات و ذلك لتحقيق اإلستفادة المرجوة منها، و من ثم العمل و 

 .ي النشر و التوزيع، و ليكن هدفك إيصال المعلومة، هذا و قد توفرت بين يديكاإلجتهاد ف



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٦٣  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  اإلصدارات النصيةاإلصدارات النصية
 

}}ِمنِمن  ْؤِمِنينالْمْؤِمِنيناٌل  الْماٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهع  اللَّهِه  اللَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهن  فَِمنْهنمى  مىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهن  ونمم  

نتَِظرينتَِظرا  يماوملُوا  ودلُوابدِدي  بِديتَبالالتَب{{ 
 

ِمن ِسير أعالم ألخ المجاهد أبو إسماعيل المهاجر فَخطت بحروٍف من ذهب ثالثةً أبدعت أنامل ا

 في بالد الرافدين، و للعلم، فقد نشأت هذه الفكرة المباركة قبل تشكيل مجلس الشورى الشهداء

المبارك، فصدرت األعداد من واحد إلى تسعة بإسم تنظيم القاعدة في بالد الرافدين، و أما 

حقة و التي سنوردها اآلن تباعاً فصدرت بإسم المجلس المبارك و تضمنت سير ثالث األعداد الال

 و إسمه ركيأبو عبد اهللا التُشهداء، نحسبهم كذلك و اهللا حسيبهم، و ال نزكي على اهللا أحد، و هم 

 .، و الشيخ عمـر حديد و هو علم أعالِم الفلّوجةأبو خالد السوري ، و آزاد أكنجي

 

 الذي ذُِكر جانب من سيرته في العدد مع علم أعالِم الفلّوجة الشيخ عمر حديدو لنا وقفات 

 سبب ، و يتبين لكل ذي بصيرة ألن في سيرته، تتجلى معاني األخوة و العرفانالثاني عشر،

، و ما كان ذاك إال تقديراً و عرفاناً و متابعةً تسمية مجلس الشورى المبارك بهذا اإلسم المبارك

هذا الشيخ المجاهد، و أكمله إخوته، إقرأ أخي الكريم، و إقرأي أختي الفاضلة، و لما بدأه 

إستشعري معاني العز و المحبة في سيرته، و من أناِ ألزايد أو أزيد على من ترك حياة العبيد و 

 .أخانا الحبيب أبو إسماعيل المهاجر... فأترككم مع كلماته ... خط بيده سيرة الشهيد 
 

 

}}ِمنِمن  الْمالْمْؤِمِنيناٌل  ْؤِمِنيناٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهع  اللَّهِه  اللَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهن  فَِمنْهنمى  مىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهن  ونمم  

نتَِظرينتَِظرا  يماوملُوا  ودلُوابدِدي  بِديتَبالالتَب{{



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٦٤  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

   العدد العاشر العدد العاشر––  ِمن ِسير أعالم الشهداءِمن ِسير أعالم الشهداء
  ١٧٤١٧٤ البيان رقم  البيان رقم ٢٠٠٦٢٠٠٦  --١١--٢٥٢٥نُِشر بتاريخ نُِشر بتاريخ 

  

  ))ركي ركي أبو عبد اهللا التُأبو عبد اهللا التُ( ( 

  --  ييآزاد أكنجآزاد أكنج  --
 

ب  طي من أصٍلتركي، ه واهللا حسيب كذلك نحسبهخلص صادقٌ، م بال ملٍلبرا، وص بال كلٍلمٌلا، ع عاليةٌةٌ وهم صادقةٌعزيمةٌ

الّ،فررك بأولئك النّذكّي ا الذلَّذين أذاقوا أوربوالهوان اإلمبراطورية"ان  إب"الع ثمانيةثمانية، عفواً الخالفة الع. 

 

ه ورغبته في الجهاد ه دينُ دفع ثم،ها سنتينفي بقي و،بادآ بالجامعة اإلسالمية في إسالم  والتحقَ، ذهب إلى باكستانم ليعمل،تعلَّ

مة د الِخ من خالل دواِم،يةق النّه منه صدم إخوانُِل وع،هاب إلى أفغانستان وهناك التحق بمعسكراتها للذّ،ة عن األم الذّلورفِع

بور إلى طريق الع( إلى جورجيا  فذهب،يشانصرة إخوانه في الشّادقة لنُه الصت نفس فتاقَا،ركيرجع إلى تُ ثرة الحراسة، ثموكَ

ده  من عِضوه األمل، ولم يفتّ يوم يحد كّل؛ أو مللخول دون كلٍلرصة الدتظر فُ ينْ، أشهر هناك مرابطاً سبعةَ وظلَّ،)يشانالشّ

رجوعمن م والشّهرباب بعد الشّه من الشّع الشّفي نهاية المطاف لم يوفّقن، وهري ع إلى بلِدول، فرِجخُهيد للده تعلوهح رةس، 

 .تها وضواحيهااليهود يجوبون أزقّيرى والمرتدون ش فيها عشّوي إخوةُ الكفْر،يشان الشّيسكُن  ويستبد به الهم،حيثُ آلمه أن

 

ة حتى س ِخعلوا كّلموا وفَرة، كفروا وأجالعزطُالّب ين وعاة الد د كّل منيع أمامد وس، أمينلمانية حارسالععاد إلى بلَده حيثُ 

  . معلومةالتحاد األوربي، والنتيجةُل نضمواي

 

 َلفسج ، أمام هذا الواقع المأساوييدين ال أن يقف مكتوفَه، كِرنوع والذّل حياة الخُ الحبيبه كِر،نياين والدياطين الدومع إفساد الشّ

ن ة تأتي في شهر معية يهودي سياحي قافلٍة عن وكان عبارةً، يهودي هدٍفية استشهادية ضد في عملّ من إخوانه دورةًمع مجموعٍة

نةفي الس، قُتضم ة الثّرابالثة آالف يهودي،لكن نة  روٍفة لم تتم لظُ العمليسرِدها،ليس هذا موِضمعي خذَ واتّعإخوانه قرار  

ب هدٍفضرآخر يهودي وبريطاني . 

 

لم يأِت، االستشهاديين طويلة قائمةَوألن ور عليه الد،وأصب ه على قائمِةح اسمالمعابِد في تفجيِر المطلوبين ركياة في تُ اليهودي، 

فبحلعلَّ ثالثٍة وساحٍة،ث عن مكان آخر هادةقه فيها الشّ اهللا يرز،فلقد كره الَّ ذُ الحبيب نيالد،وأحب نعم  مواله، لقاء،لقاء  أحب 

لوا لي في عج) ِفدوه (،ي للقاء رب أرجوك اشتقتُ،أخي:"  األرومة، أخذني جانباً وقال  له عربي ذلك في صديٍقد رأيتُمواله فلقَ

 ". بعدهم نفسيهتْ فواهللا كِر، إخواني لقاءحب ُأ،األمر

مثل الذُرتُ حتى ِصتُوتقازم نّأ ف،عله تحت نَروِحى لي بهذه الر،رجة؟ وماذا أفعل؟ وكيف الوصول إلى هذه الد 

 ؟ يشع نوراً وإيماناً من األيام أن أمتلك قلباً كهذا؟ أبيضاً صافياًوهل يمكن في يوٍم

 دة والخنازير، معركةُر الِقوِةإخْ وبين ، العقيدة والتوحيدنازلة بين أبناِء أكبر مهدافدين ليشْذي جاء إلى بالد الر إلى الحبيب الّعودةً

 .هافُيها أو يِصسم كما يحلو ألبي مصعب أن ي،ظامتكسير الِع

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٦٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

وعلى الفورجاء ،ت الذي كان جالساً به، يرف قائمة االستشهاديين، وفي البيِت الشّ نفسه في قائمِةَل سجثُحدالبيت فيقول صاحب  :

ه ه يحبِلحيط به، في تعامور تُياء والنّ من الض هالةً هناك وكأن،ل يصليج الريتُ ورأ إالّ، من الليل في ساعٍةأخي ما استيقظتُ

 . في الجسمطةً آتاه اهللا بس،سيماً ج ـرحمه اهللاـ ، فقد كان ن مهابةً من يراه، يمأل العيكّل

 

ذهبفاستيقظَ، إخوانه يوماً ما لعملية أحد بشّ صباحاً يرنا أنيصفُ و، العمل قد تملنا بالحركات ماذا تم إذ إن ،بيب كان ال  الح

عريرة التي كان شْروا بتلك القَ معناه، لم تشعدركوا قطّكم لم تُ لكنّ،تموهمرآن وفِه قرأتم القُن يا م،اد الض لغِةة، يا أهَل العربيفُيعِر

يشعركم رغَ عيونُتْ، وال بكَ بها أبو عبد اهللا العجميباً وال والباًً وره... 

 

المهم،صاحبنا جاء دور ،له إلى موقع الحادث مع اثنيِن مع أٍخ وذهب ين آخر،كان منهم أبو ه الذّة سابقُرير باح كر، وفي الص

 د مليٍك ونلتقي عن أو أقّل ساعةٌ،أحبابي" :راً ومبشراًف مكب وهتَ،كوتطع أبو هريرة الس قَ ثم،موعفوا الدر وذَ،هداءتعانق الشّ

مفأبِش،قتدر وركب كّل،"لواروا وأم زل ـ وقبل أن ين،ريقه على الطّ له يدلّارته، وركب أبو عبد اهللا سيارته مع أٍخ واحد سي

الدمترمئةل الهدف بليل قب ،يدل تقبيَل حاو هي،ولكن الحبيب أبى وود وانْ،ع صاحبه طلق كالسرطة  شُ مركِز بداخِلهم ليستقر

 لماً بأن، ِعإلى حيثُ قدر اهللا لهممالئهم  من األمريكان وعأرسله بمن فيه ف،ة أمريكيةدوري  مجيء وقتَفي ديالى،" ني سعدخان ب"

وهللا الحمدروافضراء القَجميع العاملين في المركز من ح . 

 

 وكتبــه

 أبو إسماعيل المهاجر

 

}}ِمنِمن  ْؤِمِنينالْمْؤِمِنيناٌل  الْماٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهاا  عللَّهِه  للَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهن  فَِمنْهنمى  مىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهن  ونمم  

نتَِظرينتَِظرا  يماوملُوا  ودلُوابدِدي  بِديتَبالالتَب{{ 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٦٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

   العدد الحادي عشر العدد الحادي عشر––  ِمن ِسير أعالم الشهداءِمن ِسير أعالم الشهداء
  ٢٥٠٢٥٠ البيان رقم  البيان رقم ٢٠٠٦٢٠٠٦--١١--٣٠٣٠نُِشر بتاريخ نُِشر بتاريخ 

  

   ) )أبو خالد السوريأبو خالد السوري( ( 
 

 كان مخيِم فهو من س نعم فلسطيني، الفلسطيني خالٍدااع، رحمه اهللا أبوطْاع ِمل، سم عِمم حصيف، إذا عِل، وقور أديبهادٌئ 

حرير، لكن أبا خالد كان من ة والتّزلم الِعتات وعاشوا على حدوا في الشِّله و فلسطيني، لكنه وكأبناء جيِلين بدمشق من أصٍلحطّ

 . ومنهجاًاهللا عقيدةًنة رسول  وعلى س،لفوا على منهج الس القليل الذين تربفِرأولئك النّ

 

 ومع ؛ب أبي حسنقاتل المجر والم،نديد والبطل الص المقداِم ومع الفارِس،اب أبي خبِب ركْ،يمونكب الم أبو خالد مع ذلك الربَلأقْ

أنمن حسناتهه حسنةٌ أنّ إالّ، سناً من أبي خالد أبا حسن أكبر ،فَه  أبا حسن كأنّ رأيتُ،هد أبو خالدشْا استُ فلمقدنيا وما عليها الد، 

وموِض،هه وصديقُ وشيخُكان أستاذه عهه ونصِح سر،ولذا سكب عليه الد موع، وغمسمراراً نفسه في العدو ،أن يلحق  رجاء 

 .ةكمة اهللا غالببه لكن ِحبصاِح

 

في المتفجرات  مقتضبةً دورةًذَبل على إخوانه نصحاً وإرشاداً، ثم أخ وأقْ،هيد أبي عمرس في بيت الشّ أبو خالد وجلَجاء 

 في قلبه ، وذلك بعدما استقر استشهاديديدة في عمٍله الشّه فاتحني برغبِت ما، لكنّ إداري لعمٍلقَِدم وكان أبو خالد ،شريكوالتّ

 وال ألثارها ،تماناً لها ِكستطيعون، فال ي آذان العدووت المسموع الذي يصمها الصبت أنّثْ الميدان يكاية به كبيرة، وأن النّله أنوعقْ

 ال ، للعدو فيه نكايةٌ الهدفُ بحيث يكون،بتك هذا األمر في رقَع أنا أض": قال،لهم الجبال بحمالً تنوءلني ِح أبا خالد حم لكن،محواً

تنفيذها بغير ذلكيمكن ". 

 

ومضى أبو خالد يعدالر احلة ويتجهبَلفر، أقْز للسه  على ربرت مالِموتغيحالر لج،فصار وجه مر أو عة قَطْه ِقضيء كأنّه ي

أه  هي على أمٍرُلقِبه ي خاصة، أو أنَه أو عبادةًجل سراً مع رب للرم لو رأيته أنقِس بريقاً دافئاً وضياءاً، تُشع وعينيه تُ،ةضبريق ِف

له مواله، وكيف ال والرجل جعل أنيسهوجليسه ب منه التّ يطلُ،، يناجي مواله اهللا كتابدادوفيق والس،بات عند  الثّ ويرجو منه

 .قاءاللّ

  

  قصير بنفسه، فالوقتُ يستطيع فيه االختالء أن يذهب إلى بيٍتي رجاء فطلب منّ،باب المهاجرين بالشّ مشحوناًًوكان البيتُ

 لكن ك حقّنا وطلب هذه طاقتُ،يا أخي":  له قائالً فاعتذرتُدتُت بعدما اجتهد عر لي ذلك، ثمته إن تيس ثقيل، فوعدبءوالِع

 التنفيذ على  جاءنا أمر، ويا لها من أوقاٍت،حلةريق لرحلتة إلى مواله، ويا لها من ِرد الطّمهجل ومضى ينا الرر وعذَ،"رنياعذُ

 . وطاغوت مجرم مهمهدٍف

 

  معه حراسةٌكونت وحينما يأتي ، من الجواسيس فيه عدد ويكون،" آي أيسي"الـ كبير من  بيتاً يأتي إليه جنراٌلكان الهدفُ

دةمشد،وتم رصد أسلوب العمل البيت وتحديد . 
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وكان اجتهادوعمالٍء بمن فيه من أمريكاٍنف البيِت اإلخوة نس ومعدات ومستندات، وجه خة، وكان ارة مفخّز اإلخوة لذلك سي

إلى البيت تقريباً يومياً ويجلس ساعةًب االستطالع يأتي الهدف وحسواحدة في البيت وينصرف، ويكون ذلك حس زاجه فليس  ِمب

معين على األرجحله ميعاد . 

 

خالٍد أ أبوفتهي،أ معه إخوانُ وتهيه مجموعة الرصد، وذهبنا في اليوم المحدامنة صباحاً وحتى اعة الثّد، وانتظرنا الهدف من الس

ة حتى حين،  توقيف العمليتُ فقرر، األمر لم يأِتذهبنا في اليوم الثاني ونفس .ه لم يأت لمجيئه ولكنّ موعٍدآخر ،الخامسة عصراً

لكن جاءت األوامرباالستمرار في الم ص بالهدفتابعة والترب،بمعنى أن يبقى األخُ،ة كاملة وفي حالة جاهزي االستشهادي  

ل ذهبنا في اليوم الثالث عامنة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، وبالِفف من الساعة الثّطقة الهدنْارة في ِمصد والسي الرومجموعةُ

 .دهره وجلَب من صب وأتعج جداًمل أتأعب، وكنتُ بدا عليه التّ أبا خالد قد الهدف، ورأيتُوانتظرنا ولم يأِت

 

فالرجلحظة تأتي مجموعةُ في أيِةل ينتظر مع الموت وهذا شديد فهو في كل لحظة يعيشُ، اهللا انطلقْبسم: صد وتقول له الر . 

مجموعة التّحتى نحن د تِعرصقُ ألننا في حالة جاهزيٍة ال لشيء إالّ،نا من االنتظارب صاهللا  كامل، نسأُل وانتباٍه أعصاٍبوى وشد 

األجالث تذكّوفي نهاية اليوم الثّ. واب والثّرربي  النَّلت قوρ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم،الذي رواه مسلم في الحديث : 

 . "ان الفتّن وأِم،قهري عليه رزج وُأ،ه الذي يعملهملُرى عليه ع مات ج وإن،ه وقيام شهٍر من صياِم وليلة خير يوٍمرباطُ"

    

هادة، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و ر الشّباط وأجالرر قك أج أن يرز أبى اهللا إالّ،رِش أب؛يا أبا خالد:  قائالً إلى أبي خالٍدفذهبتُ

ح بالحديث  وفِر،زاً مفقوداًـت إليه كنقْل كأنما سل ويتهلّج من وجه الرر يطيرشْ الِبد رأيتُ فواهللا لقَ، له الحديثتُ وذكر،...سلم 

م صيحة للعاِلع اهللا النّولهذا شر.  الحاجة إليه أمس هو فيرته به في موضٍعني ذكّ لكنّ،ظهمه ويحفّعلّجل كان ي الر مع أن،جداً

 .م علّر غير فذكّ} المؤمنين الذكرى تنفعر فإنوذكِّ{م قال تعالى والمتعلّ

  .ة على كل حال المنّ مجهول وهللا الحمدر مكانه إلى موضٍع وغي،د يأتلم يع  الهدفنا أنم من المراقبة عِلوبعد أسبوٍع

 

 تمالهدف تغيير،وقد تم شُ  أول مركز رصدرطة ييوجد في منطقٍة وإفساد، حيثُ فساٍد وكان بؤرةَ،ب في العراقضر تشتهر  

بسبيخين أبي بكٍر ناهيك عن الشّ،نا عائشة رضي اهللا عنها جهاراًَ نهاراً أممر رضي اهللا عنهما وع. 

 

شُوكان ذلك مركز والموجود بحي جمي،دررطة مدينة الص لة فتمرصد ن مائة وخمسين حقيراً ِم أكثر،في طوابير في  ينتظمون 

ساحة المراعة الثّكز الستحديد يوم الخميس للتنفيذامنة صباحاً، وتم ،اإلخوة يقول َأ فجاء لي أحد ل الموضوع ليوم السبتج،ألن  

قليالًيوم الخميس يكون العدد لقد عِز" لألخ  أبي خالد فقلتُورض ذلك بِح، وكانواهللا يرزقنانا على أمِرم ،ثم الغزو يوم  إن 

الخميس جاء به أثر" .نا للهدفوبالفعل ذهب،وقب يارة من الهدفل اقتراب الس،فوجدتُ،ت ألتأكد من عدد الموجودين منه ذهب  

ِضالعدو وأنّ،كان عليه  مافَع ِضهم اجتمعوا في هذا اليوم لقبر حتى آتي إليك  انتِظتَإذا وصلْ" ألبي خالد قلتُنت  وكُ،واتب الر

، حتى "تعال تعال" إلي ويجري نحوي رافقي من اإلخوة يشير إذ بم،دة الر، وبينما أنا أمام مركِزهم عليه لم يفْ، فكأنّ"وأقول ادخل

 .ت إلينا االنتباهلقد لفَ

 

 ،عتاد أبا خالد انطلق نحو المركز بهدوئه الم، فوجدتُ"ظرنْ المركز اُالى  أمامك ذاهباألخُ":  فقال"تناح فضكمالَ"فجئت إليه أقول 

 قد رأيته متجهاً نحو الباب  كبيرة ثم عاد إليه، وكنتُ دورةً وداربا رآني أمام المركز ذه فلم، مع أهله وأوالدهه في نزهٍةوكأنّ
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  الفارس،يارة الس وكان يقود، اهللا إالّما به ال يعلمين كبيرغم و فأصابني هم،وت بعيداً لم أسمع الصتُا ذهب فلم،بادئ األمر

 ...أو عليه  قُِبضل قبل التنفيذ أو ِت األخ قُ أو أن،يارة لم تنفجر السينا، أن تكونكر، فخِش الذّنديد سابقُ الصالمجهول والبطُل

 

 ما نارجع وليكُ":  توتري قلتُ ومن فرِط،) جة العراقية تعني قليالفي اللّه" (ةشوي"انتظر :  فقال ؛"ع إلى المركزارِج" فقلت لألِخ

 ،ريق إلى المركز من إخالئها إذا حصل مكروه، وبينما نحن في الطّديوت ال بة ب عدفُ يعِر فاألخُتدارك األمر،ى نيكون، وحتّ

ر انفجاٍرص إثْ حولي يرقُ شيٍء كّلتُرأيه ما حولَ وانتزع كّل ضخم هز،فج ور أو احة المشؤومة بمن فيها كأنها تنّعل تلك الس

 .كأنها فوهة بركان

 

 من  أحدبص قتيالً غير الجرحى، ولم يمائةً وستينرطة بلغ  عدد القتلى من الشّ أن،ة بعد ذلكت من مصادرنا الخاصموعِل

 من ه بوابٍل الحراسة أمطرتْغم أنهم، وعلى الرِطر سيارته داخل الساحة تماماً في وس األخ بارك اهللا فيه فج ألن،المدنيين

أنها كانت عليه برداً وسالماً إالّ،صاصالر ،فتاب هدفهذَره ونفّع سي ،فر ة  اهللا أن يجمعنا به في جنّ وأسأُل،مة اهللا على أبي خالدح

عند مليٍكٍقصد ثةاله خيراً في زوجته وأوالده الثّفَ اهللا أن يخلُ وأسأُل،قتدر م،فاهللا ال ي ع أبداً أهل الشّضيهيد وهذا مالمس 

بومجر،ومؤكد فه م بعده في الغالب أحسنك بربٍّهم، فما ظنِّلنيا من أيام عاِئ حاالً في الدى لدينه مواله ضح. 

 

 ،عها اهللا لن يضي وأن،باهللارها فيه  أهلي أيضاً رسالة لزوجته تذكّب وأوصاني أن تكتُ،هرك معي رسالة ألهِلهيد قد تَوكان الشّ

وأنزوجتي صاِح":  العباد بيده، قائالً  مقاليدٍلبة فضودين ،لكن الز وج له مكان،على دينها أن أخافُدها مكانةٌ كان لى عنْ وقد  

 .وه وسوء  مكرالدنا من كّل وأوأعراضناظ واهللا يحفَ، ه ذلكتُ فوعد؛"ها لية حبها لشدبط به عملَح ما يتقوَل

 

 وكتبــه

 أبو إسماعيل المهاجر

 

}}ِمنِمن  ْؤِمِنينالْمْؤِمِنيناٌل  الْماٌلِرجقُوا  ِرجدقُواصدا  صاموا  مداهواعداهع  اللَّهِه  اللَّهلَيِهعلَيم  عمفَِمنْهن  فَِمنْهنمى  مىقَضقَض  هبنَحهبم  نَحِمنْهموِمنْهن  ونمم  

نتَِظرينتَِظرا  يماوملُوا  ودلُوابدِدي  بِديتَبالالتَب{{ 
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   العدد العاشر العدد العاشر––  ِمن ِسير أعالم الشهداءِمن ِسير أعالم الشهداء
  ٣٧٤٣٧٤لبيان رقم لبيان رقم  ا ا٢٠٠٦٢٠٠٦--٢٢--٨٨نُِشر بتاريخ نُِشر بتاريخ 

  

  ))عمـر حديد عمـر حديد ( ( 

  علم أعالِم الفلّوجةعلم أعالِم الفلّوجة
 

؛ إبنُها البار، وسيدها المطاع، وقائدها المغوار، من أمسك بتالبيِب المجد، فَالن له - نحسبه كذلك –     وسيد الشّهداء فيها 

نن، مهاب الجانِب وليبغيِر عد ضير ال، فلمه بالعت نفسرِغب ،ه على األعداء سيفٌ سلْط، وعلى اإلخوان وانصاعالجناح، أسم 

سلسبيٌل زالل، هو في النّاس شامةٌ، وعلى الجبيِن تاج، إذا رأيتَه ذكرتَ اهللا، واطمأنّت النّفس وارتاحت؛ أسرع النّاِس للنّاس 

 .خيراً، و أبعد النّاس طَلَبا
 

 الفلّوجة الّذي أخَذ بمجاِمع البطولة، واكتَسى بِسربال الهيبة، هذا الجبُل األشم ، أو عمر حسين حديد المحمدي، أسد"عمر حديد"هو 

الذي جعل من المدينة الصغيرة للنّاس علماً، وبين الفخْر آية، وفي المجد شرفاً،لم يسع لشيٍء من الذّكر وال أراد الشّهرةَ يوما، 

 كان - نحسبه واهللا حسيبه -ا يِجد ويسعى كما يفعُل الكَثير، لكن ِعز الدنيا واآلخرة وال كان لها يلتِفتْ أو عليها يبكي، وألجله

نصيبه، وكيفَ ال وهو ابن العقيدِة البار، وتلميذُها النّجيب، وداعيتُها الموفّق الصاِدع بالحقّ، المبتلى في اهللا، الموحد في زماِن 

 .سيد البعث صدام حسين) إن شاء اهللا(لة، وذلك زمن الطّاغوت الهالِك الظّلمة، والساعي لمسح ركام الغَف
 

، و بمسجد الفياض شكّال أول مجموعٍة لألمر بالمعروِف والنّهي عن المنكر "محمد شيشاني"حيث تعرف حبيبنا على األِخ الداعية 

الماجنة، " الفيديو"حيثُ تمكنّت هذه المجموعة من تحطيم محالّت ، )الفلّوجة(في عاصمِة الِبدع ومهِد الِخرافة في تلْك الفترة 

، و أماِكن الخمور، ثم زحفوا إلى القُرى المجاورة حتّى وصلوا إلى )والتي تُستخدم في الباطن ألعماٍل ُأخرى(وِحالقة النّساء 

جموعة حيثُ أعترف بدوِر الشّيخ البارز وصاِحبه، فدوِهما في ، لكن أبى اهللا إالّ أن يمهد له فيبتليه، وأعتُِقل أحد أفراد الم"الكرمة"

أحد الدور لكن الشّهيد البطل وصاحبه تمكّنا ِمن فك الحصار، بعد أن قَتال أحد أزالم الطاغوت وجرحا آخرين؛ وهنا بدأت أول 

 .لى اهللارحالت التّشرد ودروس الغُربة، فتنقّل بين مدن العراق يطلُب األمان، ويدعو إ
 

تعاَل معي ساعةً واحدةً وأنا أتعهد أن : "وفي يوٍم من األيام جاء أحد أقارِبه وكان مسؤوال في االستخبارات ذلك الوقْت، و قال له

بل : "يه وقالفنظر عمر إل". ترِجع وال تُطالَب أبداً، لكن شيئاً صورياً فقط، تُعلن التّوبة وأنّك برٌئ من قتْل الجندي وبعدها تنْجو

 ". أنْج أنت بنفسك من عذاِب اهللا، إذا سألك على عمالَتك لهذا الطّاغوت، وأما أنا فمرتاح وناٍج بحوِل اهللا واهللا غالب على أمره
 

كٍر لألخوِة ، وهناك أسس أوَل معس"راوة"وسقَط نظام البعث، وبدأ القائد يبحثُ عن دوره، لطُموح العقيدة بين جنْبيه، فذَهب إلى 

 .العرب المهاجرين، مع األِخ الشّهيد أبي محمد اللّبناني وغيرهم
 

ثم جاء إلى الفلّوجة، وقاد أول معركٍة ضد آلياِت أمريكية، أستُشْهد فيها ثالثةٌ من األخوة ونجى هو وآخر من الموِت بأعجوبة، 

 .افّة أشكاله وأنواعهوعِلم الرجل ما هو مطلوب منْه، فبدأ بجمع السالح بك
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ثم بدأ بأهل بيته يِعظُهم ويذكّرهم ويدعوهم إلى اهللا، فالنَتْ له قُلوبهم ودانُوا له باإلمرة والسمع والطّاعة، كبيِرهم وصغيرهم، ولَقد 

مع إباء " قاموا على خدمته جاء الشّيخُ عمر وراح الشّيخ عمر، وإذا جلَس: رأيتُ عمه كابِن عمه صغيِرهم وكبيِرهم، الكّل يقول

 .، وإذا تكلّم أسرعوا في طلَبه وهذه من ِنعم اهللا عليه"منه
 

فللّه دركم آل . طالب الشّريعة وغيِرهم" جاسم"، وابن عمه الوفي "عبد الستير"فما أستُشِهد الرجل حتى دفن بنفسه أخوه األكْبر 

 .لدين في الدنياحديد، وشرفَكم في اآلخرِة، كما تشرفْتم با
 

وعقال، يتكلّم بأدٍب ويبتسم بحياء، فظننْت أنّه شيخٌ من شُيوخ العشاِئر، " شماغ"أول مرة رأيتُه كان يلبس عباءةً، وعلى رأِسه 

اد في عيني؛ فز. فُذكر الشّعر وإذا به يقول منه الكثير، لكنّي لألسف ال أحفَظُ منه حالياً شيئاً، ولعلّي أجمع منه بعضاً بعد ذلك

. هذا عمر حديد من الفلّوجة: ال، قال: ؟ قلت..أال تعِرفُه: أدب وعلم وجهاد وهيبة، فِملْت على من ِبجانبي وسألْته من الشّيخ؟، قال

نْعطفاً جديداً في تاريِخ سيرتي معه، ثم بدَأت أحداثُ الفلّوجة األولى، تلْك  األحداثُ التي شكّلت مته وسيرِة غيِره وهذه كانتْ بداي

الجهادية، بْل في سيرة المدينة نفسها، حتى أنّه إذا ذُُكرت الفلّوجةُ ذُُِكر عمر، وإذا ذُِكر عمر ذُكرت الفلّوجة، فهما وجهاِن ِلشرٍف 

 .، وانتهاء برحيِل البطَل"القائمقامية"واحد، كالهما أثّر على اآلخر، بدءاً من أحداِث مديرية األمن و
 

 لعلو شأن الرجل وِرفْعة – والعلم عند اهللا - أبدأ من الفلّوجة األولى، حيث ُأحب هنا أن أسجل ما أظن أنه كان سبباً لكنّي

 ر، اختبأ أكثرل األمالفلّوجة أو منْـِزلته في اآلخرة؛ وهو أنّه عندما أقتَحم األمريكان نيا، وأسأل اهللا أن يرفعمنـزلته في الد

في أوصالهم، وخافوا على أهِلهم وأوالِدهم وأموالهمالنّاس في ب جُل يدبدأ الويوتهم، وب . 
 

لكن عمر ما خافَ إال اهللا، فذَهب إلى بيِته، وأخذ يحرض أهله وأبناء عمومته ومن معه، ثم حمل رشّاشه وجرى خلْفه أخوه عبد 

 .الستير وأبناء عمومته وعلى رأِسهم الشّاب جاسم
 

أخرجوا يا : "؛ والرجل يجأر بأعلى صوته!!"- الجواسيس-مالَكُم، مجانين؟، غطّوا وجوهكُم، األمريكان"فأسرع النّاس إليهم 

يغطّي به وجهه أو ِشربةُ " شماغ"؛ وأحسن النّاس من يأِت له بـ"ناس، داِفعوا عن أعراِضكم، لن يتركوكم، أصدقوا مع اهللا ساعة

 .ظمأهماٍء يروي بها 
 

فقُلت؛ سبحان اهللا، . ورأيتُ واهللا الحرقةَ على الدين تمُأل عيونه، والخوفَ على الِعرض يمُأل قلْبه، والجرأةُ في أمِر اهللا سمـته

عل عمر ول".  ما سبقكُم أبو بكٍر بكثيِر صالٍة وال صيام، ولكن بشيٍء وقَر في قلْبه"صدق ابن عباس لما تكلّم عن أبي بكر، فقال 

 .حديد وقَر في قلِبه حب الدين والغَيرة على أهِله، فِلذا ضحى بنَفسه وأهله ولم يلْتفت
 

. }ك ِمن النَّاِسيا َأيها الرسوُل بلِّغْ ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك وِإن لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ ِرسالَتَه واللّه يعِصم{: ولكن سبحان اهللا القائل 

 .فعلى قدر البالِغ تكون الِعصمة، كما قال الشّيخ سيد قطب رحمه اهللا
 

وعلى الرغم من أن كثيراً من بيوت الفلّوجة قُِصفَت ودمرت برغم خلوها حيثُ هجرها أهلُها وفروا، إال أن بيتَ عمر والّذي كان 

ار ومقراً لطعاِمهم ودواِئهم، فلم يصب بسوء، بل أنّهم قصفوه أكثر ِمن مرة ولم يصب مأوى للمجاهدين من المهاجرين واألنْص

 .ِبسوء بْل دمر ما حوله؛ فسبحان اهللا
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وكان من نصيِب عمر، . بدأتْ المعركةُ؛ وشكّل عمر مع الشّيخ أبي أنٍس الشّامي وأبي عزام وغيرهم القيادةَ العامة للمعركة

، حيثُ حاول العدو مرات ومرات أن يدخُل )الجوالن(لعام أو اإلمارة العامة على أثْخن أماِكن الصراع وأشدها وطأة؛ اإلشرافُ ا

 :المدينة من جهتها، ألسباٍب كثيرة أهمها
 

 . ِقصر المسافة بين مواقع العدو ومقر الجوالن-   

 .لى المجاهدين حمايته طوُل خطّ الجبهة من هذه الجهة، مما يصعب ع-   
 

 .فواهللا لقد كنْتُ في هذه الجبهة، فلصوتُ عمر في المعركة بألِف فارس، ورؤيتُه ترفع الروح المعنوية وتزرع الثّقة في النّفوس
 

أن األخوة أذْكُر مرة أن مجموعةً من األخوة ذهبت لمهاجمِة أحِد مواقع األمريكان، وبلَغ الخبر إلى الشّيخ عمر حديد، 

، وبدأ ينشُر األخوة ويزأر " أبو األخمص الحديدي-ناتو"محاصرون، فجاء كأنّه الريح المرسلة يحِمل رشّاشه، وكان من نوع 

، وتقدم بنفسه من أحِد الجهات، وبدأ بتنسيق الجهات األخرى حتى يسر اهللا وخرج "البد أن نّخلص األخوة، هيا يا شباب: "فيهم

 . منتصرين بعد أن كانوا محاصريناألخوة
 

وكانت نُقْطة الشّيخ عمر دائماً مِحالً ِلقصٍف داِئم ومستمر، فلم يتركوا فيها أرضاً وال بيتاً، آِخرهم كان البيتَ الذي يستخدم مخزناً 

 عتاد، فحِزن عمر حزناً شديداً، وأشتكى للذّخيرة، وكان ذلك قبل انتهاء المعركة بأيام، وكانت هذه الذّخيرة آِخر ما كان عنْدنا من

، وبعدها جاء النّصر والظّفر، وذلك بعد اسِتفْراغ الِوسع في بذْل السبب، فلما "يفرج اُهللا يا عمر"إلى الشّيخ أبي أنس، فقال له 

 .ذهبت أسباب األرِض، نـزل سبب السماء بفتٍح مبين
 

وجة األولى أهم مراِحل حياته، حيثُ بدأ يؤسس ِلبداية عصٍر من الخيِر والبركة، فشكّل مع مجموعٍة ثم بدأ الشّيخ عمر بعد الفلّ

، والذي كان يأمُل أن يكون نواةَ حكٍم إسالمي لمدينة الفلوجة، بل بدأ عمر وإخوانه يقومون )مجلس شورى المجاهدين(من إخوانه 

كر، وقام بتنْحية شُيوخ التّصوف المذموم، الذين فروا من المدينة مع بداية الهجوم بواجِب األمر بالمعروف والنّهي عن المن

األمريكي، وقام بتعيين مجموعٍة من الشّباب الموحد، مما جعل عمر عرضاً لِسهام هؤالء الجبناء، فبدءوا يلصقون به كّل تُهمة، 

عِرفوه ناصحاً للناس حاكماً بينهم بالعدل، و إذا عِرضت عليه مشْكلة يأخُذ ويبرؤنه من كّل حسنه، لكِن الشّرفاء من أهل المدينة 

 .الحقّ من الظّالم مهما كان حجمه وقدره
 

و من مآثر عمر المعروفة أنّه لما شَعر بأن فيلق الفلّوجة ِمن الحرس الوثني، بدأتْ تظهر منه رائحةُ الغدر و الخيانة، هجم على 

 وقبض على رؤوسهم، ثم أعدمهم واستولى على مقراتهم بما فيها ِمن ِسالٍح وعتاٍد ولباس، وطهر المدينة من دنَسهم؛ مقراته،

 الوثني قواعدهم، عليها صورةُ آِمر الحرس د أهمأح ل لوحٍة ضخْمة أمامهؤالء الغُزاة بعم زن األمريكان عليهم، قاموِلح

مر يعد ويجهز ِلغزو محتمل من األمريكان، بدءاً ِمن تجهيز وِشراء السالح، وسد الثّغَرات، وُأسِندت إليه ثم أستمر ع. بالفلّوجة

 .مرة ُأخرى قيادةُ الجوالن
 

ي وجاءت أحداثُ الفلّوجة الثانية، وكان موِقعه كما أسلفْنا بالجوالن، وكنْتُ بحي نـزال مع الشيخ أبي عزام، وعبد الهادي وأب

ربيع، وآخرين ِمن المهاجرين واألنصار، و بدأتْ أخْبار الجوالن تأتي إلينا غير سارة البتّة، وكان آخرها ألماً أن عمر حديد قد 

 .قُِتل، فتألم الجميع وصار الحزن سيد الموقف
 

األمريكي ) ١٦إم (ُل رشّاشه، و في هذه المرة وفي صبيحِة يوٍم مشْرق، أطّل علينا عمر وقد ُأصيب في ظهره وكِتفه األيمن، يحِم

فكبرنا جميعاً، وسجدنا هللا شُكرا، ثم حكى لنا قصة إصابته وكيف أستطاع مع إخوانه فك طوِق الِحصار المفروض عليه، وجاء 
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ته، كانت إذا استعصت إلى حي نـزال، ومن هذا الحي بدأ عمر يمارس دوره القيادي، فعلى الرغم من إصابته و صعوبة حرك

ِمنطقةٌ أرسلناه إليها لسبب هام؛ أن األخوة إذا رأوه يتحمسون ويتشجعون ويكون اإلقدام ِشعارهم ومنهم من يستحي منه، ثم إن 

خوة مجموعاٍت، وأقتحم األمريكان حي نـزال، وقاتَل ِقتال األبطال، وتفرق األ. عمر كان صاِحب سر في هذا األمر اُهللا بِه عليم

: ، وآخرين والبسمة تعلو وجهه قائالً)أبو الحارث(فذهبتُ مع مجموعٍة وذهب هو مع ُأخرى، ثم جاء مع محمد جاسم العيساوي 

يتم في أنحاء حي ، وكُنْت أعلم أنّه يعني الجنّة، ثم بدأ القتال "إن شاء اهللا النّصر لنا، نهزمهم إن شاء اهللا، إنّا نطْمع فيما عند اهللا"

 . نـزال فبدأنا ننحاز من بيٍت ِلبيت
 

وفي هِذه األيام انْحاز األخوة ولم أستطع أنا وثالثةٌ من األخوِة أن ننْحاز ألسباٍب كثيرة؛ ونَظَر عمر إلى البيت الذي كُنْت فيه، 

، وبدأ يقنُص عليهم، فقَنَص )١٦إم (شديداً، فأخَذ ِسالحه الـ فجن جنونه، ألنّه رأى القنّاصة فوق سطْح البيت وخافَ علينا خوفاً 

 .األول ثم قنَص الثّاني، و على إثِرها فر الجبناء من سطْح البيت، مما سهل خُروجنا بحول اهللا من المنـزل
 

 جاء المرأة(ثم روا فيِه بخُروج ) نداءال، والذي أمنـز في حي كان ودهاكما يعِرفُه منالمدينة إلى أماِكن حد من ِلم . كّل حيفع

 .الجميع أن الموت قاِدم ال محالة، وأن الجبناء سوف يستخدمون أساليب قِذرة
 

 .وبالِفعل، استُخْدمت الغازاتُ السامة والحارقة، وما كَشفوه مؤخّراً ِمن موضوِع الفُسفور األبيِض غَيض من فَيض
 

وإذا به يشعر باألمريكاِن . ينْحاز من مكاٍن آلخر، حتّى أستقر به المقام في أحِد البيوت مع أكثِر ِمن عشرٍة ِمن األخوةوبدأ عمر 

ـْزل، فصِعد على السطح وبدأ في االشتباك معهم، لكن طلقةَ قنّاٍص كان مختبًئ في بيٍت مقابٍل أصابتْه في  يحاولون اقِتحام المن

رجل الفاِرس، وإن صح التّعبير، فرِكب الفارس جواده ليصوَل ِبه ويجول في علياِء المجد والشّرف و يمرح به في رأسه، فت

 .جنات عدٍن عند مليٍك مقْتدر، نحسبه واهللا حسيبه
 

وِمن جميل األشياِء أن األمريكان . تعِبهاوأصاب األخوة بعده ما أصابهم، لكن الجميع أحتسبه عنْد اهللا، فقد ارتاح من هذه الدنيا و

 .استخْدموا في حرِبهم هذه كّل وسيلٍة كعادتهم، ومنها الحرب النّفسية
 

أخرجوا، سلّموا أنْفُسكم، إنّكم محاصرون، سنُبيدكم، : "أنّه كثيراً ما كانوا ينادون في مكبرات الصوت: وموِضع الجمال في القصة

 ..." ادتُكم، لقد تركوكم، عمر حديد الجبان فر وتركَكُم، طلَب الحياة وترككُم تموتونلقد فر ق
 

فَزادهم ِإيماناً وقَالُواْ حسبنَا اللّه وِنعم {فيسمعها عمر ويضحك، واإلخوةُ من حوِله يضحكون، ويزدادون ثباتاً ويقيناً فيما عنْد اهللا، 

 .}الْوِكيُل
 

لقد ِجئناكُم بأسِلحة مدمرة، سوفَ تَحِرق األرض عليكم و تُمِطر السماء ناراً، ِعندنا قوة جبارة ال : وأذكُر مرة أنّهم قالوا فيما قالوا

فما تأخّر ". القريبأبِشروا، فواهللا هذا الكالم بعده الفرج : "طاقةَ ألحٍد بها، فضِحكْتُ واهللا ساعتَها ِمن صميم قلْبي، وقلْت إلخواني

والحمد هللا، وفي الِختام أسأُل اهللا أالّ يحِرمنا من عمر وإخوانه في الجنّة، وأن يرزقني بحبه وحب أمثاِله ما أطمع به فيه، واهللا 

 .المستَعان وعليِه التّكَالن
 

 وكتبــه

 أبو إسماعيل المهاجر
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مجلس المبارك، تُحدثنا الهيئة اإلعالمية عن بشائر النصر في في أول بيان صوتي يصدر عن ال

العراق، و تخاطب العقالء منا بصوٍت يقطر ذهباً، فيه من معاني الِعز و الشموخ ما يشفي 

صدور الموحدين و يستنهض هممهم لنصرة هذا الدين، و الذود عن تلك الفئة، التي بذلت الغالي 

 .نحن من الوفاء لهم، و ما هذا إال نداء فلبو إخوة التوحيدو النفيس لنصرتي أنا و أنت، فأين 

 

إن هذا "وفي الشريط الكثير من البشارات، التي يجب أن نعيها و نستوعبها، و فيه  يذكر أيضاً  

المجلس، سيكون بإذن اهللا تعالى، النواة التي ستجمع، و تجتمع عليها كل الجماعات العاملة في 

ج السليمة، وسيكون بإذن اهللا تعالى مثار تحريٍك للجماعات األخرى الساحة، من أصحاب المناه

 ."نحو القتال في صف واحد متراٍص

 

و هي "و في الختام و قبل الدعاء، يوجه اإلخوة في المجلس الرسالة التالية إلخوانهم المجاهدين 

ذي يرضي اهللا و هلموا يا إخوة اإليمان إلى الموطن ال: الدعوة نوجهها إلى إخواننا المجاهدين

رسوله صلى اهللا عليه و آله سلم، و يسخط أعداءه، فإن األيادي ممدودة، و القلوب مشْرعة 

 .، و هاي هي تلكم الرسالة الصوتية مفرغة أمامكم فإقرأوها و إنشروها."فأوِلجوا

 
 أبشري: اإلصدار الصوتي

 بيانال تاريخ اإلعالن حجم الملف مدة الشريط رقم البيان الصوتي

 ٣٧٥ ٢٠٠٦-٢-٨ MB ٣,٧  دقيقة٦:٠٥ ١
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 )األربعاء(مجلس شورى المجاهدين يقدم كلمة صوتية عن الهيئة اإلعالمية للمجلس 

 ٢٠٠٦-٢-٨نُِشر بتاريخ 

 
 :وبعد... الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على إمام المجاهدين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 ...ية عن الهيئة اإلعالمية لمجلس شورى المجاهدين؛ نسأل اهللا أن ينفع بها المسلمينفهذه كلمة صوت

 

، الحمد هللا معز عباده المؤمنين المجاهدين، و مذل الكفر و الكافرين، و كاشف سوءة المنافقين، الرِحيِم الرحمِن اللِّه ِبسِم

 ...عة رحمة للعالمين، و بعدو الصالة و السالم على المبعوث بالسيف بين يدي السا

 

دخل الصليبيون العراق، و نادى المنادي يا خيل اهللا إركبي، فاعتلى الصهوة فتية باعوا النفس و الدنيا بما فيها، و 

 .أقبلوا إلى اهللا تعالى عجالة، يطلبون الموت في مضانها حيث أعداء اهللا تعالى، حاديهم عجلت إليك ربي لترضى

 

 ...دين مبعث البشارات إلى المسلمين في أرجاء األرض، و توالت تلك البشارات تترى فكانت أرض الراف

 

 المسلمين إلى الجهاد ضد أعداء اهللا تعالى، حيث ال مكانة لمن ال يملك القوة، كانت البشارة االولى، فكم بات تُوجه 

ر الِقوى، و ما ذاك لعيب في اإلسالم و إنما اإلسالم مغيباً من تعداد القوى المهيمنة على األرض، و هم األحق في تصد

 ).١٣٩: آل عمران(} مْؤِمِنين كُنتُم ِإن اَألعلَون وَأنتُم تَحزنُوا والَ تَِهنُوا والَ{لتخلي أهله عنه، قال تعالى 

 

مل من إعتراض، و و بدأت مقارعة أعداء اهللا تعالى و التنكيل بهم، فكانت البشارة الثانية، رغم ما اعترى ذلك الع

 .تنقيص من شأِنه، و تشويه إعالمي خبيث

 

 تزايد اطرادإستمرار القتال و طوال سنوات ثالٍث و دون توقف، مع تصاعد و تيرة اإليقاع بأعداء اهللا تعالى، و 

 .العمليات الجهادية، كانت بشارة أخرى

 

ة الكفار، المقِللة من حجم الجهاد في بالد اإلصرار على الجهاد و دون هوادة، كانت لغة المجاهدين في تفنيد لغ

 .الرافدين، ِبشارة

 

و اليوم ِبشارة أخرى من سلسلة الِبشاراِت من أرِض الجهاِد، نزفها إلى المسلمين في أرجاء األرض، و فيها الداللة 

دية العاملة في الواضحة على تبصر المجاهدين لما يجب أن يدينوا اهللا به، فقد اتفقت جماعات من المجاميع الجها

 بنيان كََأنَّهم صفا سِبيِلِه ِفي يقَاِتلُون الَِّذين يِحب اللَّه ِإن{الساحة على القتاِل في الموطن الذي يحبه اهللا، قال تعالى 

وصصرتعالى ، فعملت الجماعات المعتصمة بحبل اهللا على اإلستجابة ألمر اهللا و نبذ الفُرقة، قال)٤: الصف(} م 

 )...١٠٣ -آل عمران (} تَفَرقُوا والَ جِميعا اللِّه ِبحبِل واعتَِصمواْ{
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، و تعاهدوا باهللا )مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق(فيسر اهللا تعالى لتلك الجماعات المباركة تشكيل مجلس، أسموه 

نهم الذي ارتضى أو أن يهلَكوا دون ذلك، فلن يتوقف هذا على أن ال يتركوا السالح، إلى أن يمكن اهللا تعالى لهم دي

 ...الجمع بإذن اهللا تعالى عن مقارعة أعداء اهللا من أين صنف كانوا، و في أية بقعة وِجدوا

 

 ...هم الزحف الرباني بإذن اهللا، هم طليعة األمة، هم حملة همومها، هم السعاة إلى إعزاز دين اهللا، و إعزاز أتباعه

 

 ما قلنا ما قلناه مادحين، حاشانا و حاشاهم، و لكنها حقائق لمسناها في المجتمعين في اهللا تعالى، و لم يجتمعوا و واهللا

 .إال لتلك الغاية

 

إن هذا المجلس، سيكون بإذن اهللا تعالى، النواة التي ستجمع، و تجتمع عليها كل الجماعات العاملة في الساحة، من 

 .يكون بإذن اهللا تعالى مثار تحريٍك للجماعات األخرى نحو القتال في صف واحد متراٍصأصحاب المناهج السليمة، وس

 

هلموا يا إخوة اإليمان إلى الموطن الذي يرضي اهللا و رسوله صلى اهللا : و هي الدعوة نوجهها إلى إخواننا المجاهدين

شْرسخط أعداءه، فإن األيادي ممدودة، و القلوب معة فأوِلجواعليه و آله سلم، و ي. 

 

 . في العراق قد تنكبوا سبيل مرضاة اهللا، و أنهم سائرون بإذن اهللا تعالىأبناءِكأبشري يا أمة، فإن 

 

 اللهم أِلفْ بين قلوب من اجتمعوا ألجلك،

 ...و اجعل أفئدة من لم يلتحقوا بهم تهوي إليهم

 

 اللهم رب السموات السبع، و رب العرش العظيم،

  من الكفار و المرتدين،را جاكُن لهذا المجلس 

 و من أحزابهم من خالئقك من أن يفرطوا عليهم أو أن يطغوا،

 ...، و ال إله غيركثناؤك عز جارك و جل 

 

 .الْعالَِمين رب ِللِّه َالْحمدو آخر دعوانا أن 
 

 

}}ِإنِإن  اللَّهاللَّه  ِحبيِحبي  الَِّذينالَِّذين  قَاِتلُونيقَاِتلُونِبيِلِه  ِفيِفي  يِبيِلِهسا  سفاصفم  صمكََأنَّهكََأنَّه  اننيباننيب  وصصرموصصرم{{
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أبى اإلخوة في مجلس الشورى المبارك، و هم الذين ما إنفكوا يقاتلون و يثأرون إلنتقاص أعراض أخواتنا في سجون الكفار و 

 و تقبلها في المرتدين، أبوا إال أن يكون إصدارهم المرئي األول عملية نوعية، و إصدار أروع للثأر إلختنا فاطمة رحمها اهللا

الشهداء، فاطمة بغداد تلك التي عبث بِعرضها عباد الصليب في سجن أبو غريب، فكانت هي و أخواتها ينتهك ِعرض الواحدة 

 .منهن أكثر من مرة في اليوم الواحد، و ال يسمح لهن بإرتداء المالبس

 

البقرة ': اً من القرآن الكريم وكانت تقول للنساء جزء١٣أكملت حفظ تلك فاطمة التي تحدثت إحدى النساء عنها فقالت إنها 

، والشيخ خالد هو ' خالد امنحوني ثالثة أشهر أخرى وسترون من األحسن أنا أم الشيخ.. باقي القران هين الحفظ  وحفظناها؟

 .، و هذا على ذمة الناقلإمام مسجد الحي الذي تسكن فيه

 

 " مرات٩أكثر من  احد لقد اغتصبوني في يوم و"تلك فاطمة التي قالت 

 

 :، فكان فيها٢٠٠٤تلك فاطمة التي نُشرت رسالة كتبتها في في الشهر األخير من سنة 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم"

 

} دَأح اللَّه وقُْل ه *اللَّه  دمالص * ولَدي لَمو ِلدي ا* لَمكُفُو كُن لَّهي لَمو دَأح{ 

 

 .ونفسكم ولها رهبة في قلوب المؤمنين خاصة كريمة من كتاب اهللا؛ ألنها أشد وقعا على نفسياخترت هذه السورة ال

 

أبناء  لقد امتألت بطوننا من أوالد الزنى من الذين يغتصبوننا من: أقول لكم! أقول لكم؟ ماذا.. إخوتي المجاهدون في سبيل اهللا

هل ... المصاحف التي في صدورنا؟ اهللا أكبر  صقوا في وجوهنا ومزقوالقد شوهوا أجسادنا وب: أم أقول لكم! ؟خنازيرالقردة وال

 .نحن أخواتكم، سيحاسبكم اهللا يوم غد!! ال تعلمون ما بنا؟ هل حقيقة أنكم!! أنتم ال تعقلون حالنا؟

 

دنا، ونحن الذين لم أجسا  بشهوة جامحة مزقتخنازيرعلينا ونحن في السجن إال وانقض علينا أحد القردة واالل واهللا لم تمِض ليلة

دمرونا معهم، وال تدعونا هكذا ليحلو لهم التمتع بنا واغتصابنا كرامة  ... تفض بكارتنا خشية من اهللا، فاتقوا اهللا، اقتلونا معهم

 .هنا في سجن أبو غريب اتقوا اهللا فينا، اتركوا دباباتهم وطائراتهم في الخارج، وتوجهوا إلينا.. العظيم  لعرش اهللا
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 مرات، فهل أنتم تعقلون؟ تصوروا إحدى أخواتكم يتم ٩أكثر من  ، لقد اغتصبوني في يوم واحد)فاطمة(ختكم في اهللا أنا أ

 .ومرأى الجميع  فتاة كلهن غير متزوجات يتم اغتصابهن تحت مسمع١٣معي اآلن ! تتصورون وأنا أختكم؟ فلماذا ال! اغتصابها

 

وأنا أكتب لكم هذه الرسالة انتحرت إحدى الفتيات والتي . الثياب لم يسمحوا لنا بارتداءوقد منعونا من الصالة، لقد نزعوا ثيابنا و

تضرب  حيث ضربها جندي بعد أن اغتصبها على صدرها وفخذها، وعذبها تعذيبا ال يصدق، فأخذت تم اغتصابها بوحشية،

ولكني أعذر تلك الفتاة أرجو من اهللا أن يغفر  ،رأسها بالجدار إلى أن ماتت، حيث لم تتحمل، مع أن االنتحار حرام في اإلسالم

 .لها؛ ألنه أرحم الراحمين

 

 .".وامعتصماه .. وامعتصماه.. اتقوا اهللا، اقتلونا معهم لعلنا نرتاح، وامعتصماه : أقول لكم مرة أخرى إخوتي

 

ال، و إن تحريرها من المستحال،  نعم رحمها اهللا فقد نالت ما تبغي، فقد علمت إن الرجال ال رجإنتهى كالمها رحمها اهللا،

 دقيقة هلك على إثره العشرات من جند ١٥فتمنت الموت و الشهادة فنالتها إن شاء اهللا في قصف صاروخي إستمر أكثر من 

، و ال تحاسبيني أمام اهللا عن نسأل اهللا أن تسامحيني يا فاطمةالصليب، و زفت روح فاطمة الطاهرة العفيفة إلى باريها، 

 .في نصرتك، و كم من فاطمة في سجون الكفار و المرتدين، فحسبنا اهللا و نعم الوكيلتقصيري 

 

و قد تقدم لخطبة فاطمة خطيبنا المقدام، أبو معاوية الشمال نسأل اهللا أن يتقبله في الشهداء، و أن يزوجه فاطمة، التي دفع مهرها 

 علج صليبي عندما ٢٠س يمتطي جواده، و تمكن من اإلجهاز على جسده، و قد مزقته السيارة المفخخة التي إمتطاها كما الفار

 .سيطرة مشتركة للصليبين و الحرس الوثنيفجر سيارته المفخخة على 

 

أو بعد هذه التضحية، و ذاك البذل، نقعد، بئس الحياة تلك، تلك الحياة التي تنتهك فيها أعراض أخواتنا و نحن قعود، و سنسأل، و 

 .الصدوِر ِفي الَِّتي الْقُلُوب تَعمى ولَِكن بصارألا تَعمى الكنا فاعلين، فذاك أحق أن نخشى، و لكنها فتنة اهللا سنسأل عما ما 

 

  اقْتَرفْتُموهااقْتَرفْتُموها  وَأمواٌلوَأمواٌل  وعِشيرتُكُموعِشيرتُكُم  وَأزواجكُموَأزواجكُم  وِإخْوانُكُموِإخْوانُكُم  وَأبنَآُؤكُموَأبنَآُؤكُم  آباُؤكُمآباُؤكُم  كَانكَان  ِإنِإن  قُْلقُْل{{

  ِفيِفي  وِجهاٍدوِجهاٍد  ورسوِلِهورسوِلِه  اللِّهاللِّه  منمن  ِإلَيكُمِإلَيكُم  َأحبَأحب  تَرضونَهاتَرضونَها  ومساِكنومساِكن  كَسادهاكَسادها  ونونتَخْشَتَخْشَ  وِتجارةٌوِتجارةٌ

 }}الْفَاِسِقينالْفَاِسِقين  الْقَومالْقَوم  يهِدييهِدي  الَالَ  واللّهواللّه  ِبَأمِرِهِبَأمِرِه  اللّهاللّه  يْأِتييْأِتي  حتَّىحتَّى  فَتَربصواْفَتَربصواْ  سِبيِلِهسِبيِلِه
 

 

 خطيب فاطمة: اإلصدار المرئي

 البيان تاريخ اإلعالن حجم الملف ة الشريطمد رقم اإلصدار المرئي

 ٤٢٢ ٢٠٠٦-٢-١١ MB ٣٩,٥أحجام متعددة أكبرها   دقيقة٩:٠٠ ١

 

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٧٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 هـ١٤٢٧-١-١٣م الموافق ٢٠٠٦-٢-١١نُشَرت بتاريخ   أبو معاوية الشمالي–العريس بشرى إستشهاد 

 ٤٢٢ بيان رقم – "خطيب فاطمة"اإلصدار المرئي : الهيئة اإلعالمية تقدم

 أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم ، نسأل اهللا"خطيب فاطمة"اإلصدار المرئي الهيئة اإلعالمية تقدم 

 ...ويتقبل مجاهدنا في الشهداء، ويؤتيه سؤلَـه
 

 دقائق، و هو األول منذ تشكيل ٩:٠٠ومدته ) خطيب فاطمة(في هذا اإلصدار المرئي الرائع المسمى : و لنا كلمة

رى المبارك، يظهر األخ أبو معاوية الشمالي، رحمه اهللا و تقبله في الشهداء، وهو فَِرح كما العريس في مجلس الشو

حفل زفافه، ينشد و يتوعد بهالك الصليبيين و المرتدين، و كل من تطاول على اخواتنا المعتقالت في سجون عباد 

التي مأل صدى رسالة إستطاعت أن ) فاطمة( اهللا الصليب و كالبهم في العراق، و يخص بالذكر األخت الشهيدة بإذن

تسربها من معتقل أبو غريب العالم، و ُأستهنضت لفك أسِرها همم الرجال األحرار المجاهدين األبرار، و هم قلة في 

لّه، و لزلزلة زمن العبيد و النساء الذي نعيش، فكان منهم األخ اإلستشهادي، الذي قدم روحه رخيصة لَيكُون الدين كُلُّه ِل

 .األرض من تحت أقدام عباد الصليب و كالبهم

 

 

و يظهر في اإلصدار المرئي عريسنا الشهيد بإذن اهللا، و هو يرجو من اهللا أن يزوجه فاطمة عند خروج الروح إلى 

اهللا الثبات و ، و عند التنفيذ يسأل )فاطمة(باريها، و يشير البطل أبو معاوية إلى سيارته المفخخة بأنها مهر اختنا 

المغفرة، و ينطلق ملوحاً بيده إلخوته المجاهدين، و ما أن يصل إلى هدفه و هو سيطرة مشتركة للصليبين و الحرس 

الوثني حتى يفجر السيارة المفخخة التي يقودها ليحدث إنفجار هائل، ال يماثله في القوة و التأثير إال بكاء إخوانه 

رحمك اهللا أبا معاوية، و رزقنا اهللا عشر معشار ... يدعون له بالقبول و الشهادة المجاهدين، مصوري العملية، و هم 

ما ملكت من غيرة على الدين، و شجاعة في الحق، و كرم في العطاء و البذل، هذا و قد أدت الى العملية لمقتل أكثر 

 .من عشرين جندي أمريكي نَجس، و هللا الحمد و المنة



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٧٩  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  الِقسم الساِدسالِقسم الساِدس

  

  اصةاصةتقارير ختقارير خ
  

 ::وفيهاوفيها
 

 

  ))مهم جداًمهم جداً(( بقلم أبو مارية القرشي  بقلم أبو مارية القرشي ––  مجِلس شُورى المجاهدينمجِلس شُورى المجاهدين  قُرةُ عيوِن الموحدين؛قُرةُ عيوِن الموحدين؛  ••
  
   لفضيلة الشيخ حامد العلي لفضيلة الشيخ حامد العلي––  االستشهاداالستشهاد  العمليات االستشهادية؛ ذروة سنامالعمليات االستشهادية؛ ذروة سنام  ••

  
ضل و يتضمن هذا القسم تقارير خاصة، و مقاالت مهمة، يجب اإلطالع عليها، و النهل منها، و هي بف

 .اهللا على كثرتها ال يتسع المقام إال لنشر جزء يسير منها

 

الذي أنصح و أشدد على الكل بقرائته، و الذي كتبه مشكوراً األخ أبو مارية يتناول المقال األول 

مجِلس شُورى  قُرةُ عيوِن الموحدين؛القرشي و قد نُشر في المنتديات منذ فترة، يتناول هذا المقال 

 الذي زفت  البيان الخالدكلذاو نظرة تحليلية مفصلة و رائعة أشبه بمذكرٍة تفسيريٍة ، و هو نالمجاهدي

 .تشكيَل مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراقفيه بشرى 

 

كثر الحديث عن العمليات االستشهادية، أو إلقاء النفس إلى التهلكة وإلى الموت فقد و أما المقال الثاني، 

 نصرة الحق أو النكاية في العدو أو بمجرد إظهار الحق دون أن يتيقن من أنهمن أجل  المحقق

 للنفس بغير حق؟ فهل هذا العمل مقبول من الناحية الشرعية؟ أم أنه عمل انتحاري وقتل، سينصره



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٨٠  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

  مجِلس شُورى المجاهدينمجِلس شُورى المجاهدين  قُرةُ عيوِن الموحدين؛قُرةُ عيوِن الموحدين؛
 

 بسِم اِهللا الرحمِن الرحيِم

 

 أغر من شهر ذي الحجِة المبارك ، إنطلق أبو ميسرة مسابقاً الريح، يكاد يطير فرحاً الى منتدى الحسبة، ليزفَّ في صبيحِة يوٍم

 :لألمِة البشرى الطيبة

 

 :قررت الجماعات الجهادية اآلتية

 

 .تنظيم القاعدة في بالد الرافدين-١

 .جيشُ الطّائفة المنصورة-٢

 .سرايا أنْصار التّوحيد-٣

 .ايا الجهاد اإلسالميسر-٤

 . سرايا الغُرباء-٥

 . كتائب األهوال-٦

 

 )مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق(تشكيَل مجلٍس تحت اسم 

 

 .ثم جاءت البشرى من جيِش أهِل السنِة والجماعة بتلبيتهم النداء فللّه الحمد واهللا أكبر

 

ين المنافقين ونُكِّست راياتهم، يقول الشيخ الدكتور هاني السباعي فآنشرحت صدور المؤمنين وآرتفعت غاياتهم ، وخنست شياط

وقد استطارني الفرح وسررت كثيراً عندما علمت بخبر اتحاد تنظيم القاعدة في بالد الرافدين مع تنظيمات جهادية :"حفظه اهللا

 العراق يريدون أن يقولوا لألمة وهذه بادرة طيبة وبشارة صالحة تؤكد أن المجاهدين في) مجلس شورى المجاهدين(أخرى في 

 :أن الوحدة واالتحاد أمر ليس صعب المنال، وأن المجاهدين أولى بتحقيق الوحدة من غيرهم انطالقاً من قوله تعالى

"اءدَأع ِإذْ كُنْتُم كُملَيتَ اللَِّه عموا ِنعاذْكُرقُوا وال تَفَرِميعاً وِل اللَِّه جبوا ِبحتَِصماعو كُنْتُماناً وِتِه ِإخْومِبِنع تُمحبفََأص قُلُوِبكُم نيفََألَّفَ ب 

ونتَدتَه لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللَّه نيبي ا كَذَِلكِمنْه النَّاِر فََأنْقَذَكُم ٍة ِمنفْرلَى شَفَا حوقوله جال وعال) ١٠٣/آل عمران"(ع" :وا اللَّهَأِطيعو 

اِبِرينالص عم اللَّه وا ِإنِبراصو كُمِريح بتَذْهوا فَتَفْشَلُوا وعال تَنَازو ولَهسرلقاء الحسبة بالدكتور هاني السباعي( )"٤٦/ألنفال"(و( 

 

اِت األماجد لتكون أشبه بمذكرٍة وقد شرفَ اُهللا العبد الفقير أبي مارية القرشي بكتابِة هذه التعليقاِت المرويِة معانيها عن الثق

 . تفسيريٍة لهذا البيان الخالد إن شاء المولى عز وجلَّ
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٨١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 ماراتُ الغيثماراتُ الغيث إ إ::أوالًأوالً
 

جمعِت العقيدةُ الصحيحةُ الصافيةُ القوم فكرياً قبل أن تجمعهم جسدياً على طاولٍة واحدٍة بل إن المرء ليعجب من توحد مواقفهم 

زل المختلفة التي ألمت بالمسلمين في بالد الرافدين،وإذا صلحت العقيدة صلح العمل، حتى أن بعض تجاه المسائل والنوا

الصحفيين والسياسين كان يخلطُ خلطاً عجيباً في نسبة الجماعات وعملياتها فينسب هذه لتلك، بل ربما وضع الكل تحت عنواٍن 

 !!قبل أن يبشر بها أهُل الجهاد أنفسهم واحٍد، فكأن اهللا استعملهم للتبشير بالوحدة المرتقبة 

 

وكأنّي بشيخ اإلسالم ُأسامةَ قد قرأ الواقع العراقي ،وهو الخبير المجرب، فرأى الوحدةَ و أحس بها واقعاً ملموساً قبل أن يحلم بها 

جد ، يقول األسد الهصور مخاطباً األغرار أمثالي فدعا اليها بقوٍة في مراٍت متتاليٍة وجاءتنا الرسائُل تترى من غزنة الم

 :المجاهدين في العراق

 

وأذكركم بأنكم خطُّ الدفاع األول، عن دين وأمة محمد عليه الصالة والسالم، فاَهللا اَهللا فيما أئتمنتم عليه ، وإنّي ألرجو أن ال يؤتى 

 "المسلمون من قبلكم

 

 :ثم يزيد األمر بياناً 

 

وحيد الكلمة تحت كلمة التوحيد هو أمر ليس من النوافل ، بل إنّه من أوجب الواجبات ، فينبغي أن إني أذكر المجاهدين بأن ت" 

 "يعطى حقّه ، و يجب على الجماعات المجاهدة التنسيق في ما بينها لتوحيد صفوفها تحت راية واحدة

 

 :ب َأيمن فقال نادانا حكيم األمِة شيخُنا الحبي]٢٠٠٦في الشهر األول من سنة  [وقبل أيام

 

، فلبى األمراء األبطال النداء "فيا أخواني المجاهدين في العراق، هلموا إلى الوحدة واالجتماع حتى تفسدوا مخططات الصليبيين"

 . والتفت سواعد األبطال لترفع راية التوحيد خفاقةً عاليةً

 

  الِعقد الفَريدالِعقد الفَريد: : ثانياًثانياً
 

ظيماتها السابقة وأنتخبت كُل جماعٍة ممثالً لها في مجلس الشورى، وبهذا حافظت أبقت الجماعاتُ الجهاديةُ المشاركة على تن

الفصائُل الجهادية على منجزاتها التنظيمية والهيكلية ، وهذا يعد إنجازاً رائعاً والتفاتةً ذكيةً من هؤالء األمراء األكارم؛ إذ أكّدت 

 الجديد رحنَت الصقدراٍت هائلٍة على الوحدةُ على المنجزات العظيمة وب العسكري الجناح على أسٍس راسخٍة ، وبذلك اكتسب

المناورِة والحرية في اتخاذ القرارت الميدانية ولعلي أزيد ذلك بياناً فأقول إن العالقةَ الخاصةَ بين كِل أميٍر وجنِدِه في كِل تنظيٍم 

 أطوع له ، كما أن عملية التواصل الميداني والتكتيك المتبع في عالقةٌ خاصةٌ بنيت على مدى زمٍن طويٍل فهو أخبر بجنوده وهم

المسائل األمنية والعسكرية قد يختلف من تنظيم ألخر لذا فإن تكوين مجلس موحد يتكلم بلسان المجاهدين ويضع األهدافَ العامةَ 

لجيش ذي الفيالق المتعددة ، إن العدو اليوم يتخبطُ وينسقُ العملياِت المشتركة يمزج بين التّوحِد المأموِر به شرعاً وبين صورِة ا

في مواجهة هذا المارد الذي يظهر بصوٍر متعددٍة في أماكن متعددة في وقٍت واحٍد ويتكلم بلساٍن واحٍد، إن هذه الخطوة تعني 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٨٢  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

راق التي يرتقب العدو حصولها عند ببساطٍة استحالة القضاء على الجهاد في العراق إذ تضائلت بهذه الخطوِة الجبارة فرص اإلخت

التوسع السريع عادةً ، كما أن سياسة ضرب تصريحات المجاهدين بعضها ببعض ومزايدة علماء السوء على المجاهدين بزعمهم 

نهج واحد أنهم أهل دنيا وفرقة قد صارت مجرد دعاوى فارغة ال يمكن أن تُقنع ذا لب، فالكلمةُ اليوم واحدةٌ والهدفُ واحد والم

 .والجهاد واحد وهللا الحمد

 

كثر السؤال عن األمير أبي مصعب حفظه اهللا ولعله قد وضح الجواب فيما سبق، فأبو مصعب حفظه اهللا ما زال  :التنبيه األول

 .أمير تنظيم القاعدة في بالد الرافدين وهو كباقي األمراء األكارم أحد أعضاء مجلس شورى المجاهدين

 

 إن سياسةَ حرب العصاباِت والخاليا المنتشرة التي ال ترتبط بغيرها برباٍط سوى رباط العقيدة ووحدة الهدف، هو :انيالتنبيه الث

استراتيجيةٌ قتاليةٌ معروفةٌ في هذا النوع من الحروب ،ولعلها من أنجع الوسائل لتالفي القضاء على المجاهدين إذا ما انكشفت 

لذا فإن شدةَ عتب البعض على الجماعات الجهادية التي لم تدخل في مجلس . ي األسر أحد القيادات خلية أو وحدةٌ قتالية أو وقع ف

" الشورى هو افتئاتٌ على المجاهدين وخوض في أمور تخفى على البعيدين عن الميدان والذّين لم يكلِّفوا أنفسهم حتى قراءة 

 فك اهللا أسره وكتب الشيخ يوسف العييري رحمه اهللا وغيرها من الكتب ألبي مصعب السوري" دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية

والظن أن األخوةَ المجاهدين األكارم قد تريثوا من أجل هذه المسألة ، وقد تقدم لكم أن . التي عنيت ببيان ستراتيجيات المجاهدين

وجماعة مع توحيد الخطاب السياسي والسعي الحثيث األمراء في مجلس الشورى لم يفتهم هذا األمر بل حافظوا على كل تنظيٍم 

 .للتعاون العسكري بين التنظيمات المختلفة واهللا أعلم

 

 ا يقرأ بعدعلى كل أٍخ يكتب في المنتديات الجهادية ولم للشيخ أبي مصعب " دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية" هذا وعتبي شديد

نفعه لما يتصدر المنتدى ويحلل وينتقد ويقول لكبار القادة والمشايخ أهل الخبرة السوري، ألن ضرر هذا األخ يكون أكثر من 

 !!مع أن األخَ حفظه اُهللا لم ير إبالً في حياته " ما هكذا يا فالن تورد اإلبل" والعلم والدين والجهاد 

 

 .م سؤال أهل العلم والخبرة والسابقةفاتقوا اهللا أخوتي األكارم وتريثوا فربما تبدي لكم األيام ما كان خافياً وال يفتك

 

  أهداف المجلسأهداف المجلس  ثوابت وثوابت و  ::ثالثاًثالثاً
 

 ."قيادةُ الصراع في معركِة المواجهة، لدفِْع الكفّار الصائلين وأذنابهم من المرتدين: أوال"

 

واعتَِصمواْ ِبحبِل اللِّه  {:جمع كلمة المجاهدين ورص صفوفهم، تحقيقاً لواجِب االعتصام بحبل اهللا، استجابة لقوله تعالى: ثانياً"

 ."}والَ تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُم{: ، ونبذ الفُرقة واالختالف لِحفْظ الشّوكة، امتثاال لقوله تعالى}جِميًعا والَ تَفَرَّقُواْ

 

 وشرعي لثبات األقدام وهزيمة وهذا مطلب شرعي تطالب به جماهير األمة في شرق األرض وغربها كما أنه سبب كوني

 .األعداء

 

: اإلعالن عن منْهج اإلسالم الواضح في جهاِد الكفّار، والذي ال يلقي السالح حتى يحقّق مقتضى قول اهللا تعالى: ثالثاًً"

 ."}وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون ِفتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه ِللّه{
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 هذا اإلعالن لكفى، فإن إحياء ما طمسته اآليديولجياتُ الوثنيةُ المعاصرة من معنى الجهاِد في إالذه الوحدة ولو لم يكن من ثمار ه

 سبيِل اهللا من أوجب الواجباِت حتى يعرف الناس لم يقاتلون ومن يقاتلون وكيف يقاتلون؟

 

 بل سيستمر ليقاتَل فئام الردِة من أهل الرفض والعلمنة إن الجهاد في العراق لن يتوقف برحيل األمريكان وهو قريب إن شاء اهللا

 .حتى تعلو رايةُ التوحيد وحدها فوق أرض اإلسالم وتُداس راياتُ الطواغيت بنعاِل المجاهدين

 

لمشركين، الوقوف جمعاً متراصا متّبعا لهدي النّبي صلّى اهللا عليه وسلّم في الجهاد؛ إلعالء كلمة الدين ودحِض راية ا: رابعاً"

وقطْع الطّريق على أذناب الكفّار الصائلين ِمن العلمانيين وغيرهم، في جنْي ِثمار الجهاد، وِنتاج جهود الباذلين ألنفسهم في 

سبيل اهللا تعالى، حيثُ وعى المجاهدون دروس التّأريخ جيدا، وسيستفرغون جهدهم لمقاتلة كّل من يقفز إلى الواجهِة في 

للحيلولِة دون تحكيم الشّرع والتّمكين للمسلمين، فالمجاهدون يعلمون حقيقة ما يدبر لألمة، ويؤكدون على عدم الحكم وغيره، 

 ."التّفريق بين طاغوٍت عربي أو أعجمي، فالطّاغوت هو هو أياً كانت جنسيته ومهما كان انتماؤه

 

لعلمانية المحمومة لجني ثمار الجهاد فتراهم يتغنون في كل محفٍل ال يخفى على المتابع للساحة السياسية العراقية تلك الحركاِت ا

بالمقاومة العراقية، وأهل الجهاد منهم براء ومن آنتسب لغير أبيه فقد كفر، ولعل في تأخر توحيد الخطاب السياسي للمجاهدين 

 المجاهدين إلّا من يمثلهم من أهل التوحيد إفساح لهؤالء الزنادقة للمناورة لذا كان وال بد من ردم تلك الثغرة فال يتكلم بآسم

 .والجهاد

 

 .إن كَل من يرتقي المنابر داعياً الى تحكيم شرٍع غير شرع اهللا هو عدو صائٌل على ديننا حقه النحر وال كرامة

 

 بالباطل، ويعرف أن تحديد موقٍف واضٍح من األحداث والنّوازل، لكي يرفع الغَبش عن أعين النّاس، وال يلتبس الحقّ: خامساً"

 ."للحقّ رجاالً مجاهدين مثلما أن للباطل أتباعا مناصرين

 

من طبيعِة النوازِل أن تختلفَ فيها الرؤى ويتجاذبها النظر ، لذا كان وال بد من موقٍف موحٍد من المجاهدين تجاهها وهذا ما 

 من تفرٍق واختالٍف وانصراٍف عن العدو -ال سمح اهللا–سيعمل عليه مجلس الشورى منعاً لتفرق األراء وما ينتج عن ذلك 

 .الكافر

 

ننبه إلى أن هذا المجلس يدعو إخوانه المجاهدين إلى االجتماع والتّكاتف، ورص الصفوف، ونذكّر بأن باب اللّحاق به : سادساً"

ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُون ِفي سِبيِلِه صفًّا {الى واالنظمام إليه مفتوح لكّل طالب لنُصرة الدين ونيل محبة رب العالمين، قال تع

وصصمَّر اننيم بكََأنَّه{." 

 

 . وهذه دعوةٌ مخلصةٌ أتناولها بشئ من التفصيل الحقاً إن شاء المولى عز وجلَّ
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 ال يلدغُ المؤمن من جحٍر واحٍد مرتينال يلدغُ المؤمن من جحٍر واحٍد مرتين: : رابعاًرابعاً

 

يديه وعلم اليوم ضعف جنده ، ولعلي أرى يقظةً بعد سكرِة الغرور والتجبر، وهذا أمر خطير فإن الغشاوةَ إن عدونا قد ُأسقط في 

إن زالت عن العقِل تحرر وبدَأ بالمكِر والخداع، فما ال يناله الذراع القوي يصُل اليه العقُل الذكي بالحيلة، وبين يدي اآلن تقارير 

 .يقة القوة األمريكية ومدى فعاليتها في إحراز النصر أو حفظ ماء الوجهأولبرايت وأصحابها عن حق

 

 إن أعداء اهللا سيلجئون الى ذاكرتهم القديمة وتجاربهم السابقة مع المجاهدين ليبثوا فيها الحياة من جديد؛

 

 "...فرق تسد"

 

 "...وحد واحكم"

 

 .حات مسؤليه وأذنابهم من المنافقينواألولى مفهومة يسعى العدو اليها حثيثاً نراها في تصري

 

أما الثانية فهي خفيةٌ منسية ومعناها؛ إجمع بين النقائض لكي تحكم العباد، وهذا هو المراد بالتعددية الديمقراطية في األرضي 

 !!المشرقية

 

 :عي حفظه اهللاوتأمل في هذه الكلمات التي يمألها التوجس والخوف والنصيحة للمجاهدين، يقول الدكتور هاني السبا

 

أرى أن تجربة أفغانستان ستتكرر مرة أخرى إال أن يشاء اهللا شيئاً آخر؛ فكما تم التخلي عن المجاهدين غير األفغان من الفصائل 

األفغانية واتفاقهم على عدم حمايتهم، بل إن برهان الدين رباني عندما ولي الرياسة أول شئ فعله في زيارته لمصر أكد على 

وهو ما فعلته حكومة بنظير بوتو عندما قامت بحملة مداهمات ! سليم المجاهدين المصريين إلى حكومة مصر العميلةاستعداده ت

 !وتشتيت لكل المجاهدين العرب وغيرهم من على أراضيها وتسليمهم إلى بلدانهم أو إجبارهم على التيه في األرض

 

لتخويف الغرب من ) أفغنة البلقان(اً في القاموس اإلعالمي وهي نفس التجربة التي حدثت في البوسنة حيث نشروا مصطلح

الشهير حيث تكالبت الدنيا بأسرها من أجل تصفية وتسريح جيش ) دايتون(وتمت المؤامرة باتفاق ! التواجد اإلسالمي في أوروبا

ية بحملة مطاردة واسعة في ألبانيا المجاهدين في البوسنة وتسليم أسلحتهم، ثم قامت قوات حلف الناتو بقيادة االستخبارات األمريك

بمعنى أوضح أن كل هؤالء !! والبلقان لكل تواجد إسالمي جهادي ولو كان في صورة مشروع خيري إلعانة الفقراء واليتامى

الفرقاء مستعدون للتصالح وااللتقاء على مذبح المجاهدين سواء كان هؤالء المجاهدون في أفغانستان أو في طاجكستان أو في 

وال يزال التخويف من المجاهدين خاصة العرب في الشيشان مستمراً من قبل ماكينة اإلعالم ! وسنة أو في أي مكان آخرالب

وهذا ما سيحدث !! الذي يحارب طرقهم الصوفية) على حد زعمهم(الروسية التي تخوف الشعب الشيشاني من الجهاد الوهابي 

الء جميعاً على شئ واحد هو القضاء على تنظيم القاعدة وعلى أية روح في العراق مع غاية األسف والحزن حيث سيتفق هؤ

وسينسى هؤالء المحررون الجدد ! جهادية سلفية حقيقية وسيكون هذا واضحاً في حالة خروج قوات االحتالل عاجالً أم آجالً

تعمدون محوها من ذاكرة الشعب الذين سيقتطفون ثمرة المجاهدين سينسون تضحيات هؤالء المجاهدين الشرفاء األوفياء بل سي

هذا هو !. وسيكون االحتفال بالتحرير خليطاً من المشاعر الوطنية والدينية البعيدة كل البعد عن دين اإلسالم الحقيقي! العراقي
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فالبد . المخطط المظلم الذي يحاك لتنظيم القاعدة ولكل الفصائل الجهادية التي تريد عودة اإلسالم نقياً على هدي السلف الصالح

فإنا هللا وإنا ! وقد لدغنا كثيراً من نفس الجحر) ال يلدغ مؤمن من جحر مرتين(من الحيطة والحذر ألنه كما في صحيح البخاري 

 )لقاء الحسبة بالدكتور السباعي!.(إليه راجعون

 

الوحدة على " اِر الحذار ،إلزموا رقيةيا أيها األحبة إن لدغة األفعى الغربية مؤلمة مهلكة قد تناذرها الراقون من سؤ سمها فالحذ

فإنها تبطل سحرهم بل وتصيبهم بردغة الخبال إن شاء المولى جل جالله ويمكُرون ويمكُر اللَّه واللَّه خَير " كلمة التوحيد والجهاد

اِكِرينالْم" 

 

  دعوةٌ لبقيِة المجاهديندعوةٌ لبقيِة المجاهدين: : خامساًخامساً
 

 السنّة والجماعة، ممن اختار درب الجهاد ومناجزة الكفّار بكّل صنوفه وكافّة أشكاله، فكان ِلزاماً على الموحدين ِمن أهِل"

وقَاِتلُوهم حتَّى الَ تَكُون {: االجتماع على نُصرة الحقّ، متآلفين متحابين، نابذين للشّرك، طالبين لمقصد ال حياد عنْه وال تراجع

 كُلُّه ينالد كُونيِللّهِفتْنَةٌ و{." 

 

شتّان ما بين اجتماع أهل الحقّ، وجمع أهِل الباطل، فاألول محبةٌ ونُصرةٌ للدين، والثاني طمع في مصلحة زائلة، وبغض  و"

 ."لتوحيد رب العالمين

 

 :كلماتٌ ببيناتٌ واضحاتٌ تضمنت أمرين مهمين

 

 بيان منهج المجاهدين ومقصدهم: أحدها

 

 .اعات الجهادية لألنضمام تحت راية واحدة تجمعهم على كلمٍة سواٍءدعوة بقية الجم: الثاني

 

إن أمتنا الجريحة نست آالمها وانشغلت ..إن األمةَ ترنو إليكم معشر المجاهدين وترقب خطواِتكم وتصلي ليل نهار لنصرتكم

يا سادة الطعان وأئمة الجود أن اتحدوا واجتمعوا إن أمتنا تناديكم ...بأخبار انتصاراتكم فال تخيبوا األمال وال تضيعوا األحالم

 ...واعتصموا بحبل اهللا

 

 ...فأجيبوا النداء فديتكم بأبي وأمي ونفسي ومالي

 

 أاليأ أيها األحبة األكارم أعيدوا النظر المرةَ تلو األخرى و تأملوا في بياِن مجلِس الشّورى وثوابته ومنجزاته، هل تجدون فيه 

 !جندكم وقبل ذلك وبعده ولدينكم؟الخير إلمرائكم و

 

 يا سادتنا األماجد...يا أيها األحبةُ األكارم

قصوا الخبر وآقتفوا األثر ، فقد الح فجر أو فخر يوٍم جديد، إتصلوا وتواصلوا ، فإنَّهم أخوانكم الناصحون وأقرب الناس إليكم، 

 .قد جمعكم نسب اإلسالم والجهاد وأعِظم به من نسٍب وسبٍب
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ال ينبغي ألحٍد أن يتأول هذا البيان لينال به مآربه من سٍب وشتٍم وطعٍن في بعض الجماعات الجهادية ومن فعل ذلك  :ه مهمتنبي

فقد كذب على األخوة ونسب إليهم ما يمقتون فأهل الجهاد أمةٌ واحدةٌ وأخوةٌ لعلّات، تختلف أسمائهم و تأتلف قلوبهم وأعمالهم، 

 !ليتني سكتُّ: جهاديٍة سنيٍة نقيٍة فألِقموه األحجار حتى يقولفمن وقع في أي جماعة 

 

  لم تحصل بنا الكفايةلم تحصل بنا الكفاية: : سادساًسادساً
 

 كما ويدعو المجلس المسلمين في بالد الرافدين وخارجها، للّحاق بركب الجهاد في بالد الرافدين نُصرةً لدينهم ودفعاً عن "

الَِّذين ِإن مَّكَّنَّاهم ِفي الَْأرِض َأقَاموا الصَّلَاةَ وآتَوا {: على أرِضه قال تعالىالمستضعفين وإقامةً لدار اإلسالم وتحكيِم شرع اهللا 

 ".}الزَّكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الُْأموِر

 

أن الكفايةَ قد حصلت بأهل العراق ، فيصدون الشباب عن هذه وثيقةٌ تأريخيةٌ هامةٌ تدحض دعاوى المتفيهقين الذّين يزعمون 

إنها واهللا لفرصةٌ عظيمةٌ لتمريغ أنِف طاغوت األرض أمريكا بالتراب ونيل أعلى المقامات في الجنة، فيا أيها  و الجهاد والجنة ،

 .ناً والت حين مندمالشباب المسلم سارعوا باإلنضمام للركب من قبل أن يفوتكم فتعضوا على أيديكم الماً وحز

 

  ال تنسوا المجاهدين من دعائكمال تنسوا المجاهدين من دعائكم: : سابعاًسابعاً
 

 .اللهم يا من الّفت بين قلوب صحب نبينا الِّف بين قلوب المجاهدين في العراق

اللهم إننا قد رأينا من أخواننا في مجلس الشورى حب بقية المجاهدين، اللهم فاقذف في قلوب أخواننا من بقية الجماعات الجهادية 

 .حبهم

 .اللهم احفظ األمراء وسددهم

 .اللهم اصلح جنودهم وبارك في جهودهم

 .اللهم احفظ أمير المؤمنين المال محمد عمر ووزرائه

 .اللهم احفظ شيخ اإلسالم أسامة وحكيم األمة أيمن

 اللهم آمين

 

 وكتب

 

 أبو مارية القرشي

 عفا اُهللا عنه وعن والديه

 ) يسير جداً لغايات التنسيق، و نرجوا منه السماحبتصرفعن األخ الكاتب دون إذن، منقول (
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  االستشهاداالستشهاد  العمليات االستشهادية؛ ذروة سنامالعمليات االستشهادية؛ ذروة سنام
  ))لفضيلة الشيخ حامد العليلفضيلة الشيخ حامد العلي((

 

من أجل نصرة الحق أو النكاية في العدو  كثر الحديث عن العمليات االستشهادية، أو إلقاء النفس إلى التهلكة وإلى الموت المحقق

  .سينصره ون أن يتيقن من أنهأو بمجرد إظهار الحق د

 

للنفس بغير حق؟ وبالتالي يستحق عليه فاعله الخلود في  فهل هذا العمل مقبول من الناحية الشرعية؟ أم أنه عمل انتحاري وقتل

 يقتل ومن {: وقوله تعالى} ومن قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً {: في قوله تعالى النار كما توعد بذلك رب العزة

  ؟ }نفساً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 

 

األخيرة تقدماً  السؤال والخوض فيه بالتفصيل، أود أن أذكر بأن العمل الجهادي قد عرف في السنوات قبل اإلجابة على هذا

المنافقين وضعاف في قلوب الذين كفروا وفي قلوب  ملحوظاً، واكتسح ساحات عديدة والتفّ حوله اآلالف من الشباب، مما قذف

 بدوره أدى إلى تكثيف جهود هؤالء من أجل تمييع مفهوم الجهاد أو محاصرته أو احتوائه النفوس الرعب والخوف والهلع، وهذا

 .والمعنوية فسخروا في سبيل ذلك شتى الوسائل المادية والفكرية. كي ال يستمر في هذا التقدم

  

طريق خطأ أو سابق ألوانه، وهذه الفئة يبقى ضررها   بأن طريق االستشهاد هووهناك فرق أخرى تفعل ذلك جهالً أو إيماناً

  .ومواقف شرعية إليقاف هذا النوع من الجهاد، أو تعلق صواب الجهاد عليه محدوداً طالما لم تبن عليه أصوالً

 

  .أعداء اهللا باليد واللسان والهم الهداية وال نعتبرهم أعداء مباشرين يجب قتالهم، طالما لم ينصروا أو يناصر نسأل اهللا

 

  :ومستفيضة، نسرد البعض منها مع التعليقات الالزمة أما األدلة على جواز هذا العمل الجهادي، فكثيرة

  

    النموذج األولالنموذج األول
 

إظهار الحق وألقى بنفسه إلى التهلكة، فكانت  قصة الغالم مع الملك، وقد وردت في الصحيحين، حيث ضحى بنفسه من أجل

  .بالملك ودينه، فقادهم هذا إلى التضحية بأنفسهم بأن ُألقوا في النار جميعاً ة أن آمن الناس برب الغالم وكفرواالنتيج

 

    النموذج الثانيالنموذج الثاني
 

  .على الحق ال تخافي يا أماه وألقي بنفسك في النار فإنك: الذي أنطقه اهللا فثبت أمه، وقال لها قصة المرأة مع رضيعها
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    النموذج الثالثالنموذج الثالث
 

  .عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في معركة بدر، وهي قصة عمير بن الحمام ما حدث في

 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم في أحد وكان في  فعن عمير بن الحمام رضي اهللا عنه كان يجلس في جماعة من الصحابة حول رسول

: جنة عرضها السماوات واألرض، فقال عمير بن الحمامقوموا إلى : عليه وسلم يقول يده تمرات لكنه سمع رسول اهللا صلى اهللا

بخ بخ ال واهللا يا رسول اهللا : الحمام نعم، قال عمير بن: عرضها السماوات واألرض؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنة

ده تمرات يريد أن يأكلها عمير بن الحمام كان عن. فإنك من أهلها: اهللا عليه وسلم البد أن أكون من أهلها، فقال رسول اهللا صلى

التمرات وتقدم إلى المعركة وقاتل حتى  إن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم رمى بتلك: في أكلها، ثم قال شرع

  .قتل رضي اهللا عنه

 

سيفه، ولم يكن بإمكانه ب يتبين لنا أن الصحابي الجليل كان متأكداً أنه سيقتل في المعركة، فقد دخل وسط العدو من خالل القصة

يستشهد، ومع ذلك أقر رسول اهللا عمله هذا ولم يقل كما يقول الناس  أن يقتل كل من يحيط به من الكفار، كما أنه تعمد وقرر أن

  .إلى التهلكة أو انتحر ألقى بنفسه: اليوم

 

    النموذج الرابعالنموذج الرابع
 

إن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العدو يقول بحضرةسمعت أبي وهو : عن أبي بكر بن عبد اهللا بن قيس عن أبيه قال

 نعم، قال: يا أبا موسى أنت سمعت رسول اهللا يقول هذا؟ قال: فقام رجل رث الهيئة فقال أبواب الجنة تحت ظالل السيوف،

  ).رواه مسلم. (تى قتلالعدو فضرب به ح أقرأ عليكم السالم ثم كسر سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى: فرجع إلى أصحابه فقال

 

يكن بإمكان  األكيد على االستشهاد، ولم يقل أحد من الصحابة بأنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، ولم وهنا أيضاً يتبين لنا عزم الرجل

 بالشهادة، وهي كافية لكي يكون عمله هذا مقبوالً الصحابي أن يقتل جميع الكفار بسيفه المكسور، إنما كانت نيته هي الفوز

  .وشرعياً

 

    النموذج الخامسالنموذج الخامس
 

إن جملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت : قال رجل للبراء بن عازب: السبيعي، قال وقال أبو بكر ابن عياش عن أبي إسحاق

بن رواه ا. (وإنما هذه في النفقة}  فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك{ ال، قال اهللا لرسوله : بيدي إلى التهلكة؟ قال ألقيت

  ).مردويه
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التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  
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    السادسالسادس  النموذجالنموذج
 

عمران، قال حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على  روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، عن أسلم أبي

بهذه  ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب األنصاري نحن أعلم: أيوب األنصاري فقال ناس صف العدو حتى خرقه ومعنا أبو

ونصرناه فلما فشا اإلسالم وظهر اجتمعنا   إنما نزلت فينا، صحبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهدنا معه المشاهداآلية

بصحبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم ونصره حتى فشا اإلسالم وكثر أهله وكنا قد آثرناه  معشر األنصار تحبباً فقلنا قد أكرمنا اهللا

وأنفقوا في سبيل { فيهما، فنزل فينا   وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأوالدنا فنقيماألهلين واألموال واألوالد على

  .رواه أبو داود والترمذي والنسائي. التهلكة في اإلقامة في األهل والمال وترك الجهاد فكانت} اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

 

لو أن رجالً من المسلمين : " حين سئل" المقدسي ابن قدامة"  قاله صاحب المغني أما أقوال السلف في تجويز هذا األمر، فما

  يقينه بعدم حدوث النكاية في العدو، هل يجوز هذا؟ اقتحم في صفوف الكفار وأيقن الهلكة مع

 

  .يعلم الكفار أن في أمتنا من يحب الموت أكثر من الحياة نعم يجوز، وهذا حتى: فأجاب

 

مما  لمفهوم االستشهاد في نفوس األمة، وإشعار العدو بأن في أمتنا من يحرص على الموت أكثر رسيخبمعنى آخر، هو ت

  .يحرص هو على الحياة، وهو دون شك سالح من شأنه أن يقذف الرعب في قلوب العدو

 

ذا يعلم أنه يجوز للمرء أن وفي ه: "النار، بقوله وعلّق شيخ اإلسالم ابن تيمية على قصة المرأة التي ألقت بنفسها ورضيعها في

  ".الحق أو ليعرف الناس الحق يلقي بنفسه إلى التهلكة ليظهر

 

، في مواجهة بعض الحكام أو الوالة الظالمين، فكان "ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة "وفي سلفنا الصالح الكثير من العلماء الذين 

بأنفسهم إلى التهلكة أو  اج، ولم يقل أحد من السلف أنهم ألقواالموت المحقق، وعلى رأسهم سعيد بن جبير مع الحج مصيرهم

سيد الشهداء حمزة، "عليهم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أبخسوا أو عابوا عنهم عملهم هذا، بل بالعكس، فهؤالء ينطبق

  ".جائر فنصحه فقتله ورجل قام إلى إمام

 

هؤالء العلماء الشهداء، أن مواقفهم ستغير من واقع هؤالء الحكام  غلب على ظنوالعلة في هذا هو مجرد إظهار الحق، وما كان ي

  .الشهداء ظلمهم، إنما كانت نيتهم هو مجرد إظهار كلمة الحق ال غير، فاستحقوا بذلك لقب سيد شيئاً أو أنها ستزيل

 

  :من المعاصرين، نجد ما قاله الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

 

بضعة عشر دليالً على مشروعية اإلقدام على هذه  مليات االستشهادية كثيرة وقد ذكرت في غير هذا الموضعوأدلة جواز هذه الع

  ..تطبيقها العمليات وذكرت ثمارها واإليجابيات في

 

  .البقرة} مرضاِة اللَِّه واللَّه رءوفٌ ِبالِْعباِد  وِمن النَّاِس من يشِْري نَفْسه ابِتغَاء{ قال تعالى 
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٩٠  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

وانغمس في صفوف العدو مقبالً  عن الصحابة وأئمة التابعين في معنى هذه اآلية دليل قوي على أن من باع نفسه هللا وفي المنقول

( أجر ربه في الصابرين والشهداء المحتسبين وفي صحيح مسلم  غير مدبر ولو تيقن أنهم سيقتلونه أنه محسن في ذلك مدرك

عليه وسلم  سلمة حدثنا ثابت البناني عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى اهللا من طريق حماد بن ) ٣٠٠٥

إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما : الموحد للملك الكافر الحديث وفيه فقال الغالم...  الملك والساحر والراهب والغالم( في قصة 

 لبني على جذع ثم خذ سهماً من كنانتي ثم ضع السهم في كبدوتص. الناس في صعيد واحد آمرك به قال وما هو؟ قال تجمع

صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ  القوس ثم قل باسم اهللا رب الغالم ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني فجمع الناس في

صدغه فوضع يده في صدغه باسم اهللا رب الغالم ثم رماه فوقع السهم في  سهماً من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال

فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟  الملك فأتي. آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم آمنا برب الغالم: السهم فمات فقال الناس في موضع

باألخدود في أفواه السكك فخُدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه  فأمر. قد آمن الناس. قد واهللا نزل بك حذرك

يا أمه اصبري : فقال لها الغالم فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها أقحموهف

  .)فإنك على الحق

 

اليهود والنصارى  العمليات االستشهادية التي يقوم بها المجاهدون في سبيل اهللا القائمون على حرب ففي هذا دليل على صحة هذه

عجز الملك عن ذلك بعد المحاوالت واالستعانة بالجنود  فإن الغالم قد دل الملك على كيفية قتله حين.. ن في األرضوالمفسدي

واضح فإن  تسبب في قتل النفس والمشاركة في ذلك والجامع بين عمل الغالم والعمليات االستشهادية ففعُل الغالم فيه. واألعوان

من األمرين ظهور الحق ونصرته والنكاية باليهود  والغاية. ك حكمه حكم المباشرة لقتلهاالتسبب في قتل النفس والمشاركة في ذل

  .قوتهم وزرع الخوف في نفوسهم والنصارى والمشركين وأعوانهم وإضعاف

 

ل منهم أو رجاالت في سبيل النكاية في الكفار وإرهابهم وإضعاف قوتهم قا والمصلحة تقتضي تضحية المسلمين المجاهدين برجل

تَعلَمونَهم اللَّه  تُرِهبون ِبِه عدو اللَِّه وعدوكُم وءاخَِرين ِمن دوِنِهم الَ وَأِعدوا لَهم ما استَطَعتُم ِمن قُوٍة وِمن ِرباِط الْخَيِل {: تعالى

مهلَمعاألنفال} ..ي.  

 

نقالً . ( انتهى .))ي صفوف الكفار ولو تيقن أنهم يقتلونه واألدلة على ذلك كثيرةأن ينغمس المسلم ف وقد رخص أكثر أهل العلم

  ). ميدان الحوار–عن صفحة التوحيد اإلسالمية 

 

أبو قتادة " الشيخ المجاهد  ، وكذلك"الفدائية في االسالم" أيضاً، ذهب إلى تجويزه الشيخ حسن أيوب في كتابه  ومن المعاصرين

  .وآخرون" الفلسطيني 

 

المناهضة   يمثل موقف الفئات– وال يزال – في هذا األمر، ألنه كان – رحمه اهللا –ابن عثيمين  واآلن نقف مع فتوى الشيخ

أو الهندوس، فهذا الجهاد بالنسبة لهم جهاد مشروع  باستثناء جهاد اليهود أو الروس( للعمل الجهادي ضد األنظمة المرتدة أصالً 

  هو غير شرعي، بل محرم– خاصة حكوماتنا وأنصارهم من جنود وأعوان ومخبرين –المرتدين  لويعتبرون أن قتا) ومقبول 

جاهلون بأمور الدين ومتطرفون، أو  عندهم وال يمت إلى اإلسالم بصلة، ويعتبرون كل من يجاهد هؤالء المرتدين مجرد خوارج

  .واالتهامات المعروفة إلى آخر الصفات... على أخف التقادير متسرعون

 

  .تستحق  أنقل نص الفتوى للشيخ ابن عثيمين، ثم أعقب عليها بما
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٩١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

  :التالي قال الشيخ رحمه اهللا لمجلة الفرقان الكويتية رداً على السؤال

 

الكفار نكاية بهم؟ وهل يصح االستدالل  ما هو الحكم الشرعي فيمن يضع المتفجرات في جسده ويفجر نفسه بين جموع: س

  مر الملك بقتله؟بقصة الغالم الذي أ

 

  :جواب الشيخ

من مجتمعات العدو قاتٌل لنفسه، وسيعذب بما قتل به نفسه  الذي يجعل المتفجرات في جسمه من أجل أن يضع نفسه في مجتمع

ن جهنم، وعجباً م مخلداً، كما ثبت ذلك عن النبي عليه السالم فيمن قتل نفسه في شيء يعذب به في نار في نار جهنم خالداً فيها

ثم فعلوا ذلك } وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيماً  {:هؤالء الذين يقومون بمثل هذه العمليات وهم يقرؤون قول اهللا تعالى

مشاهد اآلن في  أم يزداد العدو شدة على هؤالء الذين يقومون بهذه التفجيرات كما هو! ينهزم العدو؟ هل يحصدون شيئاً؟ هل

بل إنا نجد أن الدولة اليهودية في االستفتاء األخير نجح فيها  زدادوا بمثل هذه األفعال إال تمسكاً بعنجهيتهمدولة اليهود، حيث لم ي

اهللا تعالى أن ال  القضاء على العرب، ولكن من فعل هذا مجتهداً ظاناً أنه قربة إلى اهللا عز وجل فنسأل اليمينيون الذي يريدون

حصل فيها دخول في االسالم ال نكاية في العدو ولذلك لما  دالل بقصة الغالم فقصة الغالميؤاخذه ألنه متأول جاهل، وأما االست

إسالم أمة  من كنانة الغالم وقال باسم رب الغالم صاح الناس كلهم الرب رب الغالم، فحصل فيه جمع الملك الناس وأخذ سهماً

السالم قصها علينا لنعتبر بها، لكن هؤالء الذين  لنبي عليهعظيمة فلو حصل مثل هذه القصة لقنا إن هناك مجال الستدالل، وأن ا

  . انتهى.أو مائة من العدو فإن العدو ال يزداد إال حنقاً عليهم وتمسكاً بما هو عليه يرون تفجير أنفسهم إذا قتلوا عشرة

 

دو، إنما تأخذ صوراً شتى يقدم والدخول في صف الع بداية، إن العمليات االستشهادية ال تتمثل فقط في لبس المتفجرات: أقول 

للعدو  كأن يركب سيارة مفخخة بالمتفجرات، أو يهجم بنفسه بدون متفجرات لكي يفجر موقعاً فيها المجاهد نفسه في سبيل اهللا،

في هذا المقام، والذي يضحي بنفسه سواء  توجد فيه متفجرات، وال يمكن أن تتفجر إال بوجوده، وصوراً أخرى ال يمكن عدها

  .الوسائل، فالحكم واحد والنتيجة واحدة، تعددت األسباب والموت واحد ان ذلك بالنار أو بالتفجير أو غيرها منك

 

على الحياة، ثم هي من أجل إظهار  أنه في نهاية العملية، يتم النكاية في العدو، وإعالمه بأن في األمة من يؤثر الموت المهم

  !القول بأن هذا العمل هو انتحاري ويخلد صاحبه في جهنم؟ جازات يمكننافهل بعد هذه اإلن. الحق وإزهاق الباطل

 

المناسب، ألنها تخاطب الذي يقتل  ، وهي ليست في موضعها}وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيماً { الكريمة  ويستشهد باآلية

ل نفسه في سبيل اهللا، ومن أجل تحقيق كل ما سبق وكرهاً للحياة، أما من يقت نفسه بال هدف ويحاول أن يضع حداً ألجله ضجراً

وشتان بين . وعده اهللا للشهداء غايات وأهداف، فهو قمة االستشهاد، وابتغاء رضوان اهللا تعالى والشوق إلى الجنة وما ذكره من

  .هذه الصورة المشرقة وتلك الصورة المظلمة

 

   :- رحمه اهللا وغفر له –أما قول الشيخ 

  .انتهى) التفجيرات أم يزداد العدو شدة على هؤالء الذين يقومون بهذه! يحصدون شيئاً؟ هل ينهزم العدو؟ لك هلالذين فعلوا ذ(

 

أولئك المجاهدون هزم العدو بأعمالهم تلك؟ لكن العدو ازداد ارتباكاً،  وهل في النماذج التي ذكرت سابقاً، استطاع: فأقول 
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٩٢  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

من المرتدين والكفار  وبسالتهم، وهو ما يحدث اليوم أيضاً في صفوف أعداء اهللاأمام شجاعة أولئك المجاهدين  وتزعزع صفه

  .فاهللا سبحانه يقذف في قلوبهم الرعب من حيث ال يشعرون األصليين، سواء كانوا يهوداً أو ملحدين أو هندوس أو وثنيين،

 

وهي غاية كافية  لغاية األهم هو إظهار الحق،العدو ليس هو الهدف الوحيد، وليس غاية في حد ذاته، بل ا وإحداث النكاية في

 نيل رضى اهللا عز وجل والفوز بالجنة، وعمله هذا –قلنا   كما–لإلقدام على هذا العمل االستشهادي، وأما غاية المجاهد فهو 

  .االستشهاد كما أن الجهاد هو ذروة سنام االسالم يعتير بحق ذروة سنام

 

 أعلم هذا واهللا تعالى

 

 بها منازل الشهداء، آمين  تعالى أن يوفقنا للعمل في سبيله وأن يختم لنا بشهادة نبلغونسأل اهللا

 والحمد هللا رب العالمين

 الشيخ حامد العلي

 

 )جزى اهللا شيخنا حامد العلي خير جزاء(



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٩٣  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  الِقسم الساِبعالِقسم الساِبع

  

  كِلماٍت في الِختام و ِمسك الكَالمكِلماٍت في الِختام و ِمسك الكَالم
  

 ::وفيهاوفيها
 

  تواريخ و أحداثتواريخ و أحداث  ••

  ))مهم جداًمهم جداً((بيانات الشهر بيانات الشهر تحليل شامل ألحداث و تحليل شامل ألحداث و   ••

  ))مهم جدامهم جدا((صرخة في وجه القاعدين أمثالنا صرخة في وجه القاعدين أمثالنا   ••

 
تواريخ و أحداث،  برحلة مع اإلخوة األحبة في المجلس المبارك يوماُ بيوم، فتستشعر ما يشعرون، و يأخدك المقال األول، 

اث التي ألمت و شكلت جوانب مجلس يحِسسك ِبِثقل المسؤولية و ِعظَم المجهود الذي يقمون به، بأسلوب سهل يشمل كل األحد

الشورى المبارك، نذكر منها على سبيل المثال، متى تم الكشف عن إسم أمير المجلس، متى توقف تذييل البيانات بإسم أبو ميسرة 

العراقي، متى صدر أول بيان نصي، و متى صدر أول بيان صوتي، و متى صدر أول إصدار مرئي، و متى نُشرت أول عملية 

 مصورة، متى كُِشفَ عن شعار المجلس، تواريخ العمليات اإلستشهادية السبعة و الفارق الزمني لكل واحدٍة منها، متى عسكرية

 .صدرت البيانات الهامة، و إلى آخره من معلومات لطيفة، مرتبة في جدول بسيط من ثالث حقول

 

ت بنظرة شمولية، و ننظر لألحداث بنظرة الصقر من بعيد،  فهو جوهر القول و أهمه، و فيه نتناول البياناو أما المقال الثاني،

بعيدين كل البعد عن التفاصيل السردية المملة، و ما تلك التفاصيل إال حجر أساس و قاعدة لما نبني من تحليالت و إستنتاجات، 

 للشهر األول من تشكيل مجلس و لطائف يسر اهللا على العبد الفقير، قاصر الفهم أن يخرج بها من ذاك الكم الهائل من البيانات

الشورى المبارك، و فيه أيضا من التحليالت التي أبت أبواق الكفر تناولها فصار لزاماً علينا اإلستفاضة بها و إعطاءها حقها، 

 .و البيانلنكون نحن رفداً و عوناً لمن جاهد بنفسه هناك في بالد الرافدين و اهللا المستعان و عليه التكالن و نسأله حسن الختام 

 

صرخة في وجه القاعدين أمثالنا، نكتبها و نحن القاعدون، علَّ اهللا أن يستنهض بها هممنا و هممكم، و في الختام، المقال الثالث، 

 .و فقنا و إياكم لما يحب و يرضى
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التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

٩٤  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  تواريخ و أحداثتواريخ و أحداث
  

  رحلة مع اإلخوة األحبة في المجلس المبارك يومُا بيوم لمدة شهر منذ تشكيله المجلس
 

 هـ١٤٢٦-١٢-٢٩هـ إلى ١٤٢٦-١٢-١٥م الموافقة ٢٠٠٦-١-٢٩م إلى ٢٠٠٦-١-١٥ من الفترة األولى
 البيان الحدث التاريخ

 ١ تشكيل مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق ٢٠٠٦-١-١٥

 ٢٤  بقصف منزله محافظ ديالىإستهداف ٢٠٠٦-١-١٧

٢٠٠٦-١-١٨ 
، هذا و قد كانت البيانات قبل جلِس شُورى المجاهدين في الِعراقالهيئة اإلعالمية لمبدء تذييل البيانات ب

 هذا البيان مذيلة بإسم أبو ميسرة العراقي
٣٠ 

 ٥٢  من قتلى عملية المشاهدة٢٥إصدار أول ملف مرفقات للمجلس، و فيه وثائق ألكثر من  ٢٠٠٦-١-٢٠

 ٧٢ عبد اهللا رشيد البغدادي و هو راقمجلِس شُورى المجاهدين في الِعاإلفصاح عن إسم أمير  ٢٠٠٦-١-٢٠

 ٧٢ بشرى إعالن غزوة الفجر الصادق ٢٠٠٦-١-٢٠

 ٧٧ أول بيان يظهر فيه شعار المجلس ٢٠٠٦-١-٢١

 - إنتهاء عمليات الفجر الصادق التي إستمرت يومين فقط ٢٠٠٦-١-٢٢

 ١٤١ إعالن حصاد ما تأكد من نتائج غزوة الفجر الصادق ٢٠٠٦-١-٢٣

 ١٧٤ ركيأبو عبد اهللا التُ:  العدد العاشر-اإلصدار النصي األول منذ التشكيل، من سير أعالم الشهداء  ٢٠٠٦-١-٢٥

 ١٧٥ )رضي اهللا عنه( كتيبة أبي دجانة األنصاري -اإلعالن عن إسم كتيبة اإلستشهاديين الجديدة   ٢٠٠٦-١-٢٥

 ١٧٥ اإلعالن عن أول عملية إستشهادية منذ التشكيل ٢٠٠٦-١-٢٥

 ٢١٩ اإلعالن عن ثاني عملية إستشهادية منذ التشكيل ٢٠٠٦-١-٢٨

 - إعالن جيش أهل السنة و الجماعة إنضمامه لمجلس شورى المجاهدين في بيان و ال أروع ٢٠٠٦-١-٢٨

 ٢٣٠ اإلعالن عن إنضمام جيش أهل السنة و الجماعة لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراق ٢٠٠٦-١-٢٩

٢٠٠٦-١-٢٩ 

 من المجلس لدحض ما أشيع في كل أبواق الكفر مثل الجزيرة و العربية بأن العشائر و الفصائل بيان

الجهادية إنقلبت على شخص الشيخ أبو مصعب الزرقاوي و تنظيم القاعدة في بالد الرافدين، المنطوي 

يب ما تحت راية مجلس الشورى، و تضمن البيان طلب المجلس من الجماعات المجاهدة المذكورة تكذ

 ورد عن محادثات سياسية مع الحكومة المرتدة و الصليبيين وبينهم

٢٣٦ 

 
 
 

}}ونلَمعلَا ي نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزوونلَمعلَا ي نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو{{
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٩٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إلى ١٤٢٧-١-١م الموافقة ٢٠٠٦-٢-١٥م إلى ٢٠٠٦-١-٣٠ من الفترة االثانية

 البيان الحدث تاريخال

 - جبش المجاهدين يكذب اإلشاعات و يأكد أن المجاهدين صفاً واحداً كالبنيان المرصوص ٢٠٠٦-١-٣٠

 ٢٥٠ أبو خالد السوري:  العدد الحادي عشر-الهيئة اإلعالمية تقدم من سير أعالم الشهداء  ٢٠٠٦-١-٣٠

 ٢٥١  الشهيد بدر النجدي–ل اإلعالن عن ثالث عملية إستشهادية منذ التشكي ٢٠٠٦-١-٣٠

 ٢٩٨ اإلعالن عن رابع عملية إستشهادية منذ التشكيل ٢٠٠٦-٢-٢

 ٣٢٦ اإلعالن عن خامس عملية إستشهادية منذ التشكيل ٢٠٠٦-٢-٤

 ٣٣٩ اإلعالن عن سادس عملية إستشهادية منذ التشكيل ٢٠٠٦-٢-٤

 ٣٤٤ ث هلكى من فيلق الغدر المسمى بدرإرفاق و ثائق لثالبيقوم ) رضي اهللا عنه(فيلق عمر  ٢٠٠٦-٢-٥

 ٣٤٥ إغتيال قائد قوات المغاوير، و أحد أهم الشخصيات العسكرية العراقية اللواء الهالك عدنان ثابت ٢٠٠٦-٢-٥

 - الجيش اإلسالمي في العراق يكذب اإلشاعات و يأكد أن المجاهدين صفاً واحداً كالبنيان المرصوص ٢٠٠٦-٢-٦

٢٠٠٦-٢-٦ 

شورى المجاهدين ينبه أن ما يحصل بين الفينة واألخرى من استهداٍف متعمد لعوام النّاس في مجلس 

المناطق المأهولة دون هدٍف واضٍح، والتي توقع الكثير من الضحايا هو ليس من ِفعل المجاهدين 

 قطعاً، مثلما حصل قبل أياٍم في حي األمين ببغداد، وتناقلته وسائل اإلعالم

٣٥٠ 

 - جيش الراشدين يكذب اإلشاعات و يأكد أن المجاهدين صفاً واحداً كالبنيان المرصوص ٢٠٠٦-٢-٧

 ٣٧٤ الشيخ عمر حديد:  العدد الثاني عشر-الهيئة اإلعالمية تقدم من سير أعالم الشهداء  ٢٠٠٦-٢-٨

 ٣٧٥ من بشائر المجلسأول إصدار صوتي للمجلس منذ تشكيله، و هي بعنوان أبشري، و فيها الكثير  ٢٠٠٦-٢-٨

 ٣٧٦ إستهداف موكب وزير التعليم العالي في حكومة الردة ٢٠٠٦-٢-٨

 ٤٠٦ التصدي لموكبه أثناء عبد العزيز الحكيم اغتيال وكيل المرتد ٢٠٠٦-٢-٩

 ٤٢٢ أول إصدار مرئي للمجلس منذ تشكيله، وهو بعنوان خطيب فاطمة ٢٠٠٦-٢-١١

 ٤٢٢  الشهيد أبو معاوية الشمالي– إستشهادية منذ التشكيل اإلعالن عن سابع عملية ٢٠٠٦-٢-١١

 ٤٤٥ تعليق حول ما يرتكب من جرائم بحقّ المسلمين أهل السنّةبيان من الهيئة اإلعالمية فيه  ٢٠٠٦-٢-١٢

٢٠٠٦-٢-١٣ 
هم أحد رموز المشروع األمريكي الذي يدبره الصليبيون إلنقاذ،  المرتد أيهم السامرائي موكباستهداف

 من المستنقع الذي سقطوا فيه
٤٤٧ 

 ٤٧١ تدمير دبابة أمريكيةأول شريط لعملية عسكرية مصورة و يظهر فيه  ٢٠٠٦-٢-١٣

 ٤٧٢ المسؤول في المجلس االعلى للثورة الشيطانية امير صاحب اغتيال المرتد المدعو ٢٠٠٦-٢-١٤

 ٤٧٣ قر للصليبيين على من فيهتدمير مثاني شريط لعملية عسكرية مصورة و يظهر فيه  ٢٠٠٦-٢-١٤

٢٠٠٦-٢-١٤ 
استهداف تجمع  و ينفي مجلس شورى المجاهدين ينبه مرة أخرى على األسلوب القذر للدعاية الصليبية

 لعوام الناس أمام إحدى المصارف في بغداد
٤٧٩ 

  

}}نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزونَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزوونلَمعلَا ي ونلَمعلَا ي {{
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  تحليل شامل ألحداث و بيانات الشهرتحليل شامل ألحداث و بيانات الشهر
  

 :بسم اهللا الرحمن الرحيم و الحمد هللا رب العالمين، و الصالة و السالم على رسول اهللا و آله و صحبه أجمعين، أما بعد

 

 إرهاصة من إرهاصات أضحى الجهاد في بالد الرافدين نموذجاً يحتدى به، و ما هزيمة األمريكان بتلك األرض إال مقِدمة و

عودة الخالفة الراشدة مصداقاً لما أخبر به حبيبنا المصطفى صلى اهللا عليه و على آله األطهار و صحابته األخيار، من عودة 

 .للخالفة الراشدة بعد الحكم الجبري الذي نعاصر

 

قتالهم هو لَيكُون الدين كُلُّه ِللّه، و في و قد فطن المجاهدون ذلك، فكان مما أجمعت عليه التنظيمات الجهادية في العراق بأن 

القاعدة التي سينطلق منها جحافل التوحيد، ليقيموا حكم ... طيات ذلك اإلجماع نسنتنج ِفهم اإلخوة بأن العراق ما هي إال القاعدة 

جب نصر اهللا لهم، طال الزمان أم اهللا في األرض، و ما ذاك عنهم ببعيد و هم من توكلوا على اهللا و يقنيهم بإن نصرهم هللا يستو

 .قَصر

 

عِلم طغاة اإلرض األنجاس، بعد التجارب المريرة التي خاضوها في بالد األفغان و بعدها أرض الرافدين، بأنه ال سبيل لهم على 

 الزحف القادم من باع نفسه إبتغاء مرضاة اهللا، و أدركوا أن طائراتهم، و دباباتهم، و مدمراتهم، و جيوشهم لن تستطيع وقف

بإذن اهللا، و الذي سينالهم في عقر دارهم، فما أنفكوا يبحثوا عن السبيل لصد ذلك بعد أن أدلوا بدلوهم و جربوا المباح و 

 .المحظور فما إستطاعوا

 

 يفلحون، فرموا و أخيرا و جد عباد الصليب و كالبهم المرتدة بإن السبيل هو التفرقة بين اإلخوة و زرع الفتنة، ظناً منهم أنهم قد

أمير المجاهدين في تنظيم القاعدة في بالد الرافدين الشيخ أبا مصعب الزرقاوي و تنظيمه عن قوٍس واحدة، و نهقت أبواق 

 وجود إعالمهم بأن التنظيم و أميره إلى عزلة و إنحسار، و أن المقاومة و األهالي أجمعوا أمرهم بينهم ان ال للقاعدة بعد اليوم

 .م و ال ِدثاربين ظهرانيه

 

قُرةُ جائت الصفعة التي لحقتها الصفعات تباعاً، و ُأعِلن عن تشكيل ... فجاء الرد المزلزل، و البيان الذي هدم بنيانهم المتهالك 

  ...مجِلس شُورى المجاهدين عيوِن الموحدين؛

 

أفضل منا و أعلم، فإقرؤا أيها اإلخوة التحليل الرائع و و ال أريد اإلستفاضة في هذا الموقع و البيان ألنه قد سبقنا لذلك من هم 

 بقلم أبو مارية القرشي، المرفق مع بعض التصرف اليسير جداً – مجِلس شُورى المجاهدين قُرةُ عيوِن الموحدين؛المقال األروع 

 .في هذه العدد في ِقسم التقارير الخاصة

 

 و األوثان، صفعة تلو االخرى، فكان اإلعالن عن إسم أمير المجلس المبارك من نقول، توالت الصفعات على وجه عباد الصلبان

 .أوائل الصفعات، و كانت تلك الصفعة في طوايا صفعة أخرى، هي فاتحة الغزوات و أقوى الصفعات
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٩٧  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

و نَتَعجب أهو إسم أم  ، عبد اهللا رشيد البغداديو نقف قليالً عند تحليل إسم أمير المجلس المبارك قبل متابعة الكالم، و هو 

 حكيم و ما أختاره حكماء و أمراء  رشيٍد و حده و ال عبد لسواه،عبد اهللاوصف؟ و قد صدق من قال لكٍل من إسمه نصيب، فهو 

، فأهل مكة أدرى بشعابها ومن باب أولى أن أهل بغداد أدرى بِشعابها، و في ذلك صفعة بل و  بغدادالمجلس إال لذلك، و ِمن أهل

 البالد ال يريدون القاعدة، فذاك عبد -أي أهل-فعة لكل بوق فساد و إفساد إجترأ على السنة من أهل العراق و قال أنهم ألف ص

اهللا الرشيد البغدادي المسلم السني في العراق يضع روحه و حياته في الواجهة، ِفداءاً لمن قيل أنهم في إنحسار و إلى عزلة فلله 

 .الحمد و المنة

 

تحة الغزوات التي أعلن بدءها إبن البالد و أمير بغداد، فكان و هللا الحمد و المنة بأن نفذ حماة الدين في مجلس شورى و نعود لفا

 .المجاهدين ما يقارب المئة عملية في يومين، هما مدة تلك الغزوة المباركة، غزوة الفجر الصادق، و ما أروعه من إسم

 

 أمتأكد انت؟!!! لحظة، يومين

 

الحبيب يومين فقط، و إن ظننت غير ذلك فإنك ممن أتوجه لهم بهذه النشرة في األساس، لتوضيح و تلخيص ما جاء نعم أخي 

 .بين السطور و في السطور ِضمن بيانات المجلس المبارك

 

 و ذلك لما ملئت و للعلم، فإن العبد الفقير هللا، كاتب هذه األسطر كان يظن بإنها إستمرت إلسبوع أو إسبوعين، ال يوم أو يومين،

 ." هذه العملية ضمن غزوة الفجر الصادقوتأتي" به المنتديات من بيانات تضمنت هذه الكلمات

 

و بعد الفحص و التمحيص، و تحليل و إستخراج المعلومات من البيانات واحدة تلو األخرى كانت البشارات بأن اإلخوة فجروا 

 موقع، و فجروا المفخخات، و نسفوا المنشآت فذاك بعض ١٨تحموا أكثر من  عبوة ناسفة، و هجموا و كمنوا و إق٣٢أكثر من 

 .ما زرعوا، فكان الحصاد

 

 مرتداً و ثنياً، و دمروا ٣٠٠ علجاً أمريكياً، و أكثر من ١١٥، فحصدوا أكثر من و قد قيل في اآلباد، كما الزرع يأتي الحصاد

 ٦٨ موضعاً ما يزيد عن ١٨ آلية و ثنية، و قصفوا في أكثر من ٤١من  همراً أو مدرعة أو دبابة صليبية، و أكثر ٣٣أكثر من 

، )ِمن وراء الخبر(، فأين ٢٠٠٦ من الشهر األول لسنة ٢١ و ٢٠قذيفة أو صاروخ أو قنبرة، و كل ذلك في يومين، فقط يومين، 

ية، على الجزيرة الحسيرة أو العربية ، و أين التقارير الخاصة و البرامج الحصر)تحت المجهر(، و إين )اإلتجاه المعاكس(و أين 

ما رأينا أياً من ذلك  و لذا فليعلم العوام إن ذلك النكران و الخذالن هو لتواطئهم المباشر مع ... العبرية، أين اإلعالن و التحليل 

 .أسيادهم عبدة الصلبان، فحسبنا اهللا و نعم الوكيل

 

 تُـفْـتَـنُوا بمثل تلك القنوات فقد فُِتن غيركم من الصحب و العشير، فما تلك و نعيد و نقول، أبلغوا عن ذاك إخوتي، فإن أنتم لم

القنوات بمصادر لألخبار، فإجتهدوا إخوتي و تحروا و إنشروا اإلخبار من المصادر الثقات، و كفى المخدوعين من المسلمين 

 .إستغباء
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٩٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

ان، مجلس شورى الشجعان، و في األسبوع الثاني حصل ما فكان ما كان، و مضى األسبوع األول من عمر الجنين قاهر األمريك

تقشعر لمقامه األبدان، بأن إجتمع اإلخوان، فكان البيان من اإلسود في جيش أهل السنة و الجماعة بطلب اإلنضمام، في بيان 

 .رجع لنكمل السيرانأقول لكل من لم يقرأه إنك و اهللا في حرمان، و هو مرفق في القسم األول؛ البنُيان، إقرأه اآلن ثم إ

 

نقول، بعد الصفعة المزلزلة تلك، و ال أدري إن بقي من بعدها أسنان في الوجه األمريكي الجبان، طلب اإلسود في المجلس الذي 

إستقبل اإلخوان في جيش أهل السنة و الجماعة، طلبوا من باقي التنظيمات الجهادية توجيه الصفعات، و إنكار ما تحدث عنه 

 و كالبهم من عرب و مرتدين من إن بعض الجماعات مستعدة للتفاوض مع الحكومة المرتدة و األمريكان، و عزل األمريكان،

 .إحبتنا المجاهدين، و ذلك عبر أبواقهم المعروفة لكل من رزقه اهللا نعمة العقل

 

 ...فما كان من البنيان المرصوص، إال أن كال الصفعات واحدة تلو األخرى 

 

 ...جاهدين يذودون فها هم جبش الم

 ...و الجيش اإلسالمي يوِضحون 

 ...و جيش الراشدين يصرخون 

 ...فنحن األنصار الناصرون ... بأننا إن هم المهاجرون 

 ...و على الدرِب ماضون 

 ...يداً بيد من مهاجرين و أنصار لَيكُون الدين كُلُّه ِللّه 

 

 .لى قلوبنا فلم نعد نستشعر معاني العزة و النصرة في حديث المرصوص من البنيان أو ِمن هذا ال تقشعر األبدان، أم ران ع

 

يا من بدأتم مثنى و "بجيش الراشدين، عندما قال فأوجز " هيئة الركن"مدير العمليات في و ما أجملها من كلمات، تلك الي غردها 

 مرحبا بالمهاجرين منكم، فهم الدثار، لقد ضاق بكم العدو فرادى، و غدوتم زرافات و جماعات، أهالً بكم أنصارا، فأنتم الشعار و

ذرعا، بعد أن كشفتم كل ذخائره، و ألجأتموه إلى أضيق الطرق و أحمزها، فبدأ يمنى نفسه و يختلق فرية الِعقد، بأن اللجان 

ن لذلك، يعدهم و يمنيهم، و ما الشعبية العراقية في محافظة األنبار أخذوا بتصفية العرب، يمنون أنفسهم بهذا، و يدفعهم الشيطا

 ."يعدهم الشيطان إال غرورا

 

لقد إندحر العدو و فقد صوابه، فأخذ يهذي بما ال وجود له، إال في مخيلته المريضة المهزوزة، فأشاع عبر إعالمه المهزوم في "

عرب، و ما ذاك إال لإلضطراب عن قتال مزعوم بين المجاهدين في العراق و إخوانهم من المجاهدين ال" العراقية"و " الحرة"

الباطني من اإلنفعاالت التي أفرزت هذه التصورات الباطلة، و هي بال أدنى شك قاصرة عليه، يشفي بها بعض إنفعاالته و 

إضطراباته، يتخبط بها تخبط الصبي باألرض، إذا غضب و ضرب الكف بالكف من التحسر، و هي عاِرض من عالمات الجزع 

 ."و اليأس ليس إال

 

التي حدثت مرة في " مسلم بن عقيل"، و مأساة أما الحقيقة المجسدة على أرض الواقع، فالعراقي اليوم شعار و العربي ِدثاره"

التاريخ، على أيدي الباطنية الفارسية على أرض العراق، إذ لم يجد له مأوى و لم يفتح له باب، و ُأسلم إلى عدوه، لـم و لـن 

 ""شماله، و سيحمل الدرس رجال في جنوبهتحدث في غرب العراق و ال 
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٩٩  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 ...و كَبر الجنين، و غدا في أسبوعه الثالث ِعمالقاً 

 

، و قد مر على العبد ٣٤٥ يحمل رقم أسطر الثالثة يتجاوز ال بيان فيفطالت يده اللواء عدنان ثابت، وتم اإلعالن عن ذلك 

ة مشكوراً و فضح ذاك الثعبان، فاعذُرني أخي الحبيب لنقلي المقال دون الفقير هللا و غيره مرور الكرام، إلى أن قام أحد اإلخو

 .إستئذان، و لك مني الشكر و الدعاء

 

مثل مغاويِر الجنراِل عدنان  الوحداتَ: عدنان ثابت ذاك القذر الذي تحدث عنه رامسفيلد وزير الحرب األمريكي فقال مادحاً إياه

  يمثل قمة هرم و القائد العام لوزارة، ذلك المرتد الذي"وإزالة التمرِد قادرة على قَمعالقوات التي ستكون بالتدريج "من بين 

،  آالف رجل١٠يترأس قوة من حوالي ه بوست أن  فبراير من صحيفة الواشنطن٢٥في عدد ، ذلك المرتد الذي ذُِكر الداخلية

 على قناة العربية العبرية راقي باقر صوالغ الزبيديمع وزير الداخلية الع :ضيف وحوار في برنامج باقر جبر الزبيديوقال 

السامرائي هو  عدنان ثابت عمليات البرق هو الجنرال قيادة وزارتي، اآلن عندما أتحدث عن عمليات قيادة البرق قائد": بأن

 ثابت ومن بينها فرقة البريطانية أن القوات الخاصة التي يقودها اللواء عدنان ندبندنتلإلتقرير   وأوضح، "الرأس على الدفاع

منسق العمل األمني ، هذا الكلب متعدد المواهب أيضاً متهمة بارتكاب أسوأ االنتهاكات ضد حقوق اإلنسان وضد المسلحين الذئب

 .الداخلية بين وزارتي الدفاع و

 

اإلخوة إسم الصحابي الجليل بعد أن تم اإلعالن عن إسم كتيبة اإلستشهاديين الجديد فإختار  و توالت الصفعات، و زفَ العرسان

، و للعمليات اإلستشهادية نعود فنقول، اهللا اهللا في العمليات اإلستشهادية، التي هي و اهللا )رضي اهللا عنه(أبي دجانة األنصاري 

ن و قنبلة المسلمين النووية التي ما فَِتأت تَصب الويالت في عمليات زلزلت األرض من فوق رؤوس و تحت أقدام عباد الصلبا

 .من والهم من عبدة األوثان

 

هذا وقد كان ذلك اإلعالن عن األسم الجديد للكتيبة و أيضاً تبني أول العمليات اإلستشهادية في االسبوع الثاني، و أما في الثالث، 

 ...فقد ُأعلن عن تنفيذ اربعة عمليات إستشهادية 

 

اء في تلك العمليات كما خطته أنامل الهيئة اإلعالمية و هو مذكور ولي رجاء في هذا المقام، بأن إقرأوا أيها اإلخوة ملخص ما ج

ضمن العمليات اإلستشهادية في هذه النشرة، و راجعوا أيضاً قسم العمليات المصورة و فيه تذكير ِبأحد أمر األحداث، فاطمةُ 

 .أسيرة أبي غريب، و بعض التعليق المهم

 

سان إلى الجنان، نسأل المنان، أن يتقبلهم و يزوجهم بالحسان، فكانت سبع صفعات، وفي المجموع نذكُر بأنه  قد زفَ سبعة عر

 .في بيانات الشهر األول ِمن تشكيل المجلس

 

 بشائر المرئيات، و الصوتيات، و النصيات، فكان أن صدر من العمالق في إسبوعه الرابعو توالت الصفعات، ال بل اللكمات، 

ة، أرجوا أن تكونوا قد قرأتم ما جاء عنه من تحليل و توضيح في قسم المرئيات من هذه فكان اإلصدار المرئي خطيب فاطم

النشرة، و كانت ثالث سير من أعالم الشهداء خُطت بأحرفَ ِمن ذهب، و كان شريط أبِشري الصوتي، و قد تناولنها جميعاً بياناً 

 .ل التكريرو تحليالً في قسم اإلصدارات، فنرجوا مراجعتها هنالك لكي ال يحص
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و في ذاك اإلسبوع الرابع أيضاً تم إستهداف موكب وزير التعليم العالي في حكومة الردة، و إستهداف الوزير السابق و أحد 

رموز المشروع األمريكي المرتد أيهم السامرائي، و أغتيال وكيل المرتد عبدالعزيز الال حكيم، و كان فيه أيضاً شريط تدمير 

ل تصوير لعملية عسكرية منذ تشكيل المجلس، و في ذلك رسالة واضحة بأن أعتى اآلليات لن تقف أمام دبابة صليبية هو أو

 .زحف المجاهدين، و أن الفجر قادم ال محالة و في ذاك اإلسبوع الرابع أيضاً شريط يظهر تفجير مقر للصليبيين على من فيه

 

 عملية تم إحصاءها و ٦٩٥الشهر األول من والدته أكثر من فكان حصاد إخواننا األسود في مجلس الشوري المباركة عبر 

تدقيقها و إستخراج المعلومات منها بروية و إخالص، و للمزيد من التوضيح يرجى اإلطالع على ما ذُِكر من مالحظات هامة 

 . مالحظات هامة–كيف نقرأ هذه النشرة "في 

  

اهللا جل عاله إن أنا بالغت أو أجحفت في ذكرها أو عددها، و لذا تم  عملية، سُأسأل أمام ٦٩٥فكان زرع المجلس كما أسلفنا 

التمحيص و التدقيق، و من ثم المراجعة و التصحيح في كل التحليالت و المقاالت التي سطرتها يدا العبد الفقير هللا، إلى أن 

 .أرتضيتها كما ذُِكرت في النشرة، و أنا علي يقين بسؤالي عنها يوم الدين

 

خمسة و تسعون عملية، ُأعلن عنها في شهر واحد، هذا و الحرب مستعرة في العراق منذ أكثر من ثالثة و ستون ستمائة و 

 .شهراً، فلكم إخواني تصور جحيم األمريكان و كالبهم في ظل تلك األرقام

 

 و تفجير لمباني و  عمليات نسف٥ صورايخ محمولة على الكتف، و تنفيذ ٤ عبوة ناسفة، و إطالق ٢١٥فأما الزرع فتفجير 

 لفيلق عمر، ٥١ عملية قنص و إغتيال منها ٢١٣ سيارة و دراجة مفخخة، منها سبعة إستشهادية، و تنفيذ ١٧منشآت، و تفجير 

 عملية هجوم أو إشتباك أو كمن أو إقتحام مباشر مع ١٣٩ عملية قصف و دك لمعاقل الكفر و الردة، و تنفيذ ٩٧و القيام بـ 

األوثان، اهللا أكبر، هذا ما أعِلن عنه خالل شهر واحد منذ والدة عمالق الرافدين، مجلس شورى المجاهدين، األمريكان و عباد 

 .شهر واحد فقط

 

 و للعلم فإن المئات رقماً هالك، و هذا ما أورده المجاهدون ١٥٢٠و أما الحصاد البشري لذاك الزرع المبارك فكان ما مجموعه 

 :القتلى فيها إما لحالتينمن العمليات لم يتم ذكر عدد 

 

 لإلفتراض بأن المتتبعين ألخبار الجهاد على دراية كافية بعدد الركاب في الهمرات أو سيارات الدوريات عندما :الحالة االولى

 ".تم تفجيرها و قتل كل من كان فيها"يذكر بأنه 

 

 . أو ألنه إنسحب اإلخوة قبل التمكن من تعداد القتلى:الحالة الثانية

 

 في كلتى الحالتين لم تشمل أرقام الحصاد في هذة النشرة أي نوع من التقديرات لتلكى الحالتين، و ذلك لكي ال يشكك البعض و

بل هو القبول إن شاء اهللا، و تقديراً لجهود المجاهدين في ... في مصداقية األرقام، فيحصل النفور، و ما ذاك هدفنا أخي الحبيب 

الحظة إلخوتي في الهيئة اإلعالمية أرجوا تقبلها، إن كان لمثلي أن يخاطب من مثلهم، بأن يوردوا مجلس الشورى المبارك، و م

 . عدد القتلى عند اإلعالن عن العمليات التي على شاكلة الحالة األولى
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 التي سقط من ، و مجموع اآلليات المستهدفة٤٣ هو "التي سقط كل من كان فيها قتلى"مجموع اآلليات المستهدفة و للعلم فإن 

، و قد ذُكرت بالتفصيل و إيضاح أرقام كل البيانات التي ُأعلن فيها عن هذا النوع من العمليات ٩٥فيها بين قتلى و جرحى هو 

ِمن ضمنها بإنه تم إسقاط في ِقسم حصاد المجلس وفيه عدد تلك العمليات التي لم يذكر بها عدد القتلى، و كافة تفصيالتها، و 

ولى من ِطراز تشينوك و الثانية بالك هوك، و قد ورد مقتل كل من كان فيهما دون ذكر األعداد، فَلم يتم إدراج مروحيتين األ

، دون ذِكر أرقام إقتحام أو كمين أو إشتباك أو هجوم عملية ٥٧ذلك في الحصاد البشري، و مثال آخر بأنه ورد تبني أكثر من 

 العمليات الحصاد البشري لعمليات المجلس، و مثال أخير، ففي أربعة من العمليات القتلى و بالتالي لم تُشمل نتائج تلك

اإلستشهادية بسيارات مفخخة لم يرد ذكر إحصاء للقتى، و الذي قد يصل في بعض األحيان ألكثر من مئة في العملية الواحدة، 

 .البيانات، فقطفما بالك بأربعة عمليات، ِلذا فالحصاد كان ِلما تأكد من أرقام ذُكرت في 

 

 ٥٠و لنا أن نسنتنج في الختام بناءاً على ما ورد في قسم حصاد المجلس، بأن ما يعلن عن أعداد للقتلى في البيانات هو أقل من 

في المئة من األرقام الحقيقية، أي أنه بإمكاننا ببساطة مضاعفة عدد القتلى في الحصاد النهائي للخسائر البشرية دون أن نكون قد 

 .خمنا أو جئنا بما ليس لنا به علمض

 

 ...و لكن 

 

نترك ذلك للمجاهدين األبطال و قياداتهم، فهم األدرى و األقدر، و نتكتفي بما قال البطل الهمام أبو مصعب الزرقاوي حفظه اهللا 

 : و كانت بعنوان٢٠٠٦-١-٨و رعاه، في كلمته الصوتية بتاريخ 
 

اللّه مكِْفيكَهيفَساللّه مكِْفيكَهيفَس  
 

 : أحد األبرار في ِحلف السبعة أبطال و حماة الديار، مجِلس األخيارفقال و هو
 

 " أن خسائر عباد الصليب يف العراق ال تقل عن أربعني ألف جندي حىت اآلن، واهللا أعلموالذي نعتقده؛"
 

 ...بارك اهللا فيك يا شيخنا، و رزقنا صحبتكم، و الذود عنكم 

 ... نمت على قدمكم الكريمة و ما العبد الفقير هللا إال بأقل من شعرة

 ...تلك القدم التي حملتك للِجهاد و تغبرت في سبيل ان يعبد رب العباد 

  

قتلى جند الصليب،  ٣٢١نعود إلى الحصاد المعدود من ما ذُِكر في البيانات، ألف و خمسمائة و عشرون قتيالً، نُفَِصلُهم كالتالي 

 ٦، قتلى الشرطة المرتدة ٢٢٦، قتلى مسؤولي الشرطة المرتدة ٨، الحرس الوثنيقتلى  ٣٥٦، قتلى مسؤولي الحرس الوثني ١٣

قتلى فيلق الغدر  ١٠٩، قتلى قيادي فيلق الغدر المسمى بدر ١٧، قتلى المغاوير المرتدة ١٠١، قتلى مسؤولي المغاوير المرتدة

قتلى المرتدين من الجواسيس و  ٣٤٩، دةقتلى قوات البشمركة المرت ٥، قتلى مسؤولي الحكمومة المرتدة ١٠، المسمى بدر

 .العمالء و المترجمين والمتعاقدين مع الصليبيين
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 دبابات ١٠ همر أمريكية، و ٨٣أما حصاد اآلليات البالغ ثالثمائة و سبع آليات، نذكُر ِمنها أشدها، فقد إستطاع المجاهدون تدمير 

 سيارة ٦٣ي حصاد العمليات، أما ِلكالب األمريكان فقد تم  تدمير  مدرعة أمريكية، و غيرها الكثير كما ورد ف٤٠أمريكية، و 

و أما حصاد الطائرات و ...  سيارة لمغاوير الداخلية، و غيرهم الكثير ١٣ سيارة شرطة مرتدة، ٦٨حرس وثني، و 

فكان بأكثر من  طائرات تجسس مسيرة، و أما القصف ٣فقد تم إسقاط مروحية تشينوك، و مروحية بالك هوك، و المروحيات، 

 . صاروخ أو قذيفة أو قنبرة٣٥٤

 

و بين يدي هذه األرقام أقول، أين العامة من جمهور المسلمين من تلك األرقام؟ أين إخراج األموال و الزكاة إلخواننا األبطال 

 الدعاء للمجاهدين؟ أين أين اإلعالم عن تلك اإلنجازات؟ أين!!! الذين ما يجاهدوا إال لنصرة المسلمين؟ و هل المسلمين إال نحن

نحن من اإللتحاق بهم؟ أين الذود عنهم؟ أين تحبيب الخلقَ بهم؟ أين نحن من حقوقهم علينا؟ أين نحن من إستخالف أهلهم بخير؟ 

أين نحن من نشر إنجازاتهم؟ قف أخي الحبيب و أختي الكريمة و تخيلوا أنفسكم أمام اهللا عز و جل و رسوله المصطفى و 

 معين، و أنتَ أو أنتي تسألون ماذا فعلتم لنصرة المجاهدين؟المسلمين أج

 

و بين يدي هذه األرقام أزيدكم من الشعر بيتاً، فالمتابع لما ينشر و يكتب في اإلعالم الغربي عن الحركة الجهادية في العراق، 

جاس بوصف المجاهدين بالجبناء، و إنهم يصل إلى ما مفاده إن الجنود األمريكان يواجهون أشباحاً في العراق، و ال يتاونى األن

كالخفافيش ال ينشطوا إال في الليل، و ذاك محض إفتراء، حاشا و كال، فهم أبعد البعد عن ذلك، و إال لماذا نفروا للجهاد، و 

لكن ... ام الزمن زمن قعود، لماذا إستيقظوا و نشطوا و الكل حولهم نيام، و ما القعود بعرِف العوام حرام، و ال هو بإنهز

المجاهدين ليسوا أمثال العوام، بل هم التيجان، و أحسن القوم، و العوام هم هم و المجاهدون هم وحدهم الشجعان، أما للغرب 

 ... نقول ما تروجون ليس بصحيح، و ما البرهان إال ما سأذكر اآلن من بيان 

 

وهان بأن ما نسبته عشرون في المئة من عمليات ليوث التوحيد كانت ألم يعلم من مألتْ قلوبهم األ... نقول و على اهللا التكالن 

إشتباكات مباشرة، أو إقتحامات في عقر أوكارهم، أو كمائن يلحقها إشتباك، أو هجوم مباشر في وضح النهار و عن سابق 

ل من تشكيل مجلس  عملية أعِلن عنها في الشهر األو٦٩٥ من أصل ١٣٩فكان عدد العمليات تلك ... الرصد و اإلصرار 

 ...فأين تحليالتكم عن هذه اإلرقام ...  بالمئة بالتمام و الكمال ٢٠شورى الشجعان، و هو ما نسبته و سبحان اهللا 

 

فها هم جحافل التوحيد يبرزون ألجبن خلق اهللا، و من معهم من كالب، فيقتلوا من عباد الصليب و كالبهم و يأِسروا، و يغنموا و 

 ...سالمين يعودوا لقواعدهم 

 

و ها هم المجاهدين في بالد الرافدين، الذين إستجرأتم عليهم و قلتم الجبناء قد برزوا لكم أيها الجبناء ِبحق في أكثر مائة و ثالثين 

موضع خالل فترة ما يقل عن شهر، فأين أنتم منهم، يا أشباه النساء و ال حتى نساء و لكن شتان بين من يقاتل في سبيل إعالء 

 . اهللا، و من يقاتل في سبيل الطاغوتكلمة

 

و لن نطيل في الكالم، فعندكم أيها الموحدون األرقام، و عليكم النشر و اإلعالن، ألن بعلمكم هذا فإن الحجة عليكم ستُقام، و 

أو بعد هذا ... األيام ما فعلتم بها؟ و كيف نصرتم اإلسالم؟ وذاك بعد الموِت و في أشِد ... ستُسألون عنها أمام اهللا و كافة األنام 

 .نسأل اهللا الهداية و السالم! نعود للنيام؟
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و الشيء بالشيء يذكر، فنعيد و نكرر، ذَكَر األخ الحبيب السيف األثري مشكوراً بأن أحد اإلخوة المجاهدين في بالد الرافدين قد 

 ! العسكرية الجهادية ال يأتي عليها حصر وال يعدها حيسوب ال تنشر جميع البيانات، فالعمليات–غالباً–أخْبر أن الهيئة اإلعالمية 

 

و بالتالي فإن لكم إخوتي األحبة تصور العدد الهائل من العمليات، و ما هذه النشرة إال ألرشفة و دراسة و تحليل و إستخالص 

او كما يحلوا لشيخنا أسد اإلسالم أسامة ِبضم الو(العبر و البشائر مما نُشر من بيانات، و إلى كل مشكك نقول، أعلن الِبنتاغون 

 بلغ أربعة و ثالثين ألف عملية عسكرية ضد األمريكان و ٢٠٠٥بأن عدد عمليات المجاهدين في العراق عام )  بن الدن تسميته

 !كالبهم المرتدة ، أنستكثر أن يكون منها ما نذكُر ؟

 

ن، و نذكر منها رويترز و و العدد كما أوردته كُل وكاالت األخبار نقالً عن الِبنتاج٣٤,١٣١، هو البي بي سي، و الس إن إنو 

عملية وإليكم صورة و جدتها في أحد المنتديات عن عدد العمليات باللغة التي ال أفهم، و فيها ذكر المجاميع الرقمية و التفصيالت 

 :للعمليات

 

 
 

 !!!أنقبُل اإلستغباء؟ أنحن أغبياء

 

أعلن األمريكان عنها   ... ٢٠٠٥ثين ألف عملية عسكرية ضد األمريكان و كالبهم المرتدة لعام نُفذت في العراق أربعة و ثال

رسمياً، فباهللا قولوا لي، و إشرحوا لي مراعين عقلي البسيط، أربعة و ثالثين ألف عملية ُأعلن عنها في رويترز و السي إن إن و 

 ثالثين ألف عملية معلنة رسمياً من ِوزارة الحرب و العدوان األمريكية لعام أربعة و... في الجزيرة و العربية نقالً عن البنتاغون

 !!!من نفذها ... ٢٠٠٥

 

 أنفذتها قطط الشوارع في حواري بغداد؟

 أنفذتها فئران المصارف في األنبار؟

 أنفذتها الخضروات و الفواكه في حلقات الخُضار؟

 

لية و أكثر نفذها أسود الشرى في العراق، نفذها المجاهدون األشاوس في ال واهللا، بل الجواب بأن أربعة و ثالثين ألف عم

 .العراق، نفذها ليوث التوحيد على إختالف أسماءهم من تنظيمات جهادية سنية سلفية في العراق



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٠٤  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 !!!و لكن ما حصة المجلس منها

 

، و لذا لن نتكلم عن المجلس ٢٠٠٦الجديد  و إن المجلس عمره شهر يقع نصفه في العام ٢٠٠٥أقول، هذا الرقم إنما كان لعام 

في ظل تلك األرقام بل نتكلم عن تنظيم واحد من السبعة تنظيمات التي شكلت المجلس و التي كان لها نصيب األسد من تلك 

 .العمليات التي حصلت العام المنصرم

 

 أبو مصعب الزرقاوي أمير تنظيم القاعدة في فأقول إن أحد أمراء هذا المجلس المبارك، الشيخ... و ما كنت ألذكر ذلك جزافاً 

و هذا أبو مصعب هو المطلوب رقم واحد في العراق و أحد أربعة من أكثر ... بالد الرافدين بتكليف من األسد أسامة بن الدن 

بسبب قُعوده و ما أظن أن أحداً من الغباء ليظن أنه مطلوب ...  مليار إنسان على وجه األرض ٥المطلوبين في العالم، أي من 

و لكن هو مطلوب ألنه رجل ... ال و اهللا فذاك إفتراء لم يجرأ األمريكان أنفسهم عليه ... هو أو تنِظيمه ... أو عدم كفاءته 

 ...بأمة، و عملياِت تنظيمه هي األكثر عدداً و األشد وقعاً على عباد الصلبان و كالبهم من عباد األوثان 

 

 هو واحد من سبعة تنظيمات شكلت مجلس البركات فلك أخي الكريم معرفة ما سيكون نصيب هذا فإن كان أبو مصعب و تنظيمه

 ...المجلس العمالق من عمليات قادمات في بالد الرافدين و مبعث البشارات 

 

 و قبل الختام، سؤال لك أيها الموِحد؛ هل تعرف ماذا يريد اإلخوة في مجلس شورى المجاهدين منك؟
 

 ا طَلَب المجاهدون ِمنك أنتَ؟ و ِمنِك أنِت أختي في اهللا؟هل تعرف ماذ

 

 هل عِلمتُم أصالً بأن المجاهدين ما فتئوا يخاطبوكم و يطلبوا منكم طلبات بِينات واضحات؟

 

أن يزيح ، نسأل اهللا فتلك الطامةو لم تتحركوا و إن علمتم  و تقصيركم في تتبع أخبارهم و بياناتهم، فذلك لتقصيرنا إن لم تعلموا

 .عنا هذه الغشاوة و يرزقنا الجهاد في سبيله، و نصرة المجاهدين و الذود عنهم

  

 ...أما طلباتهم فهي كما جاءت في كلمات خُطت بدماءهم و من تحت النيران 

 ...و لألسف فإن جلَّنا عنها ِبِنيام 

 ...أما آن األوان يا أمة اإلسالم 

 ...إلستماع ومن ثُم العرفان هدانا و أياكم الباري و رزقنا حسن ا

 ...بالفعل المبين ال ِبأضعف األيمان 

 

 :إليكم إخوة اإلسالم طلبات المجاهدين منكم و منا كما وردت حرفياً في بيانات الشهر األول من تشكيل مجلس الشورى المبارك

 

 :الطلب األول

 .لمُجاهدين في الِعراقبيان عن إعالن تشكيل َمجلِس ُشورى ا - ١البيان رقم وقد ورد في 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٠٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 نُصرةً لدينهم ودفعاً عن للّحاق بركب الجهاد في بالد الرافدين، كما ويدعو المجلس المسلمين في بالد الرافدين وخارجها"

ةَ وآتَوا الموا الصالَِّذين ِإن مكَّنَّاهم ِفي الَْأرِض َأقَا{: المستضعفين وإقامةً لدار اإلسالم وتحكيِم شرع اهللا على أرِضه قال تعالى

 ".}الزكَاةَ وَأمروا ِبالْمعروِف ونَهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الُْأموِر

 

 :الطلب الثاني
 . بياٌن من مجلس شورى المجاهدين حول أآاذيب اإلعالم األخيرة- ٢٣٦ رقم  البيانوقد ورد في

 
 التي ال أساس لها من - األكاذيبونُحذرهم من االنجرار وراء هذه ، لج صدورهم عن المجاهدين أبناء األمة بما يثنبشّر وإنّنا"

 وإننا ، جزء من الحرب االعالمية الشرسة التي يشنّها الصليبيون واليهودوألنّها بالتصديق، فهذا هدفم وتلك أمنيتهم، -الصحة 

 التصريحاتثاله أن يسيروا في الديار التي يتحدثون باسمها بدل إطالقهم وأم] الجدعان يقِصدون الكلب اسامة[ هذا الدعي لنتحدى

 ".التي لُقّنت لهم وهم خلف الحدود

 

 :و أما تلك األكاذيب التي يطلب المجلس المبارك منا عدم اإلنجرار وراءها و توضيح كذبها لكل من نستطيع الوصول له، فهي

 

، بتصريحات تناقلتها وسائل اإلعالم ضمن - الكرابلة –عي النسبة لهذه العشيرة الكريمة  علينا احد ِفراخ الصليبيين ممن يد أطّل"

المجاهدين في !!" مئات" قلوب أبناء األمة، حيث ادعى هذا القِزم القبض على فيحملتها المشبوهة آنفة الذكر، لزعزعة الثّقة 

 أهل العراق أنها من أكذب الكذب، ليلبس يعلم يذكر أرقاماً ووقائع  األنبار أعزها اهللا بالجهاد، ولم يستح هذا الدعي أنمحافظة

 ". ما يجري على األرضحقيقةعلى أهل اإلسالم في البالد األخرى 

 

 :الطلب الثالث
 . توضيح من الهيئة اإلعالمية لمجلس شورى المجاهدين- ٣٥٠ رقم البيانوقد ورد في 

 

 مادام للصراع  عنه الكفّاريتخلّىألنّه السالح األمضى الذي لن ، اإلعالم الزائفلعدم االنجرار خلف أكاذيب  المسلمين وندعو"

 ...بقيةٌ من زمن

 

 من إمكانية إعالمية واستخبارية، تشويه لديه المعلوم البين لكل ذي بصيرة، أن معسكر الكفر ال يفتأ يحاول بكّل ما توفّرت فمن

 . وعزلهم عن أبناء أمتهمن،الرافديصورة الجهاد والمجاهدين في بالد 

 

،  أماكن االستهداف والمواجهةعملياتهم؛ تصوير المجاهدين على إنّهم يستهينون بالدماء وال يتحرون في  األساليبتلك ومن

 ما لذلك فإن ه أنالنّاس في المناطق يحصلمجلس شورى المجاهدين ينب د لعوامبين الفينة واألخرى من استهداٍف متعم 

 قبل أياٍم في حي حصل، مثلما  واضٍح، والتي توقع الكثير من الضحايا هو ليس من ِفعل المجاهدين قطعاًهدٍفلمأهولة دون ا

 ".األمين ببغداد، وتناقلته وسائل اإلعالم

 

 !!!أوعيتم ماذا يقولون!!! أفهمتم يا مسلمون



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٠٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

من استهداٍف متعمد لعوام النّاس في المناطق المأهولة دون  بين الفينة واألخرى يحصلمجلس شورى المجاهدين ينبه أن ما "

 " واضٍح، والتي توقع الكثير من الضحايا هو ليس من ِفعل المجاهدين قطعاًهدٍف

 

 !!!أدخَلت المعلومة رأسكم

 

لكن أين أنتم من توصيل ذاك  ، و من أنا ألفعل ذلك ِبمن إجتهد و إستعد و قرأ هذه األسطر،واهللا ثم و اهللا إني ال أتحامل عليكم

 !!!للعوام من المسلمين

 

 أليس العوام إبني و أبنك؟ زوجتي أو زوجتك؟

 و والديك؟-رحمهما اهللا فقد واروا الثُرى-أليس العوام و الدي ! 

 أليس العوام أخواتي و إخواني و أخواتك و إخوانك؟

 أليس العوام رفقاء العمل و األصدقاء؟

 ل معهم في الحلَقة و الدكاكين و معامالتك اليومية؟أليس العوام من تتعام

 

ولكن نتطرق إليه بكلمات مقتطفات واضحات جليات من ... و أما الفائدة من معرفة العوام لمثل ذاك البيان نتركه ِلذوي البنان 

حات، هي بالعشرات و البيانات، و هي فقط من بيانات الشهر األول منذ تشكيل المجلس، و كم آتى قبلها من كلمات و توضي

 :المئات، فنذكر بعض أهداف الكفار و المرتدين، و كيف يمكن أن نعمل أنا و أنت على إفشالها

 

  " عن أبناء أمتهم]أي المجاهدون [وعزلهم" 

 

م  عنه الكفّار مادايتخلّى الذي لن ألنّه السالح األمضى لعدم االنجرار خلف أكاذيب اإلعالم الزائف، المسلمين وندعو" 

 "...للصراع بقيةٌ من زمن

 

 لتشويه صورة الجهاد في فلكها دارمجلس شورى المجاهدين ينبه مرة أخرى على األسلوب القذر للدعاية الصليبية ومن " 

 "في بالد الرافدين

 

 التي  األكاذيبههذ فإنّه ينصح المسلمين بأن التنطلي عليهم  هذه األعمال من ِفعال المجاهدين،تكون إذ ينفي أن والمجلس" 

 "قد تتكرر في قادم األيام مثلما حدثت سابقاً

 

فإنها ما ذُِكرت إال لِعظًِم فلنعمل على دراسة هذه األهداف و األساليب التي ذكرها المجلس، و نجتهد في إفشالها و صدها، 

 شأنها فأين نحن منها؟

 

 :الطلب الرابع
 . اإلعالمية حول التفجير األخير أمام إحدى مصارف بغداد تنبيه من الهيئة- ٤٧٩ رقم يانالب و قد ورد في 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٠٧  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

"ة أخرى على فإنه مرفي فلكها لتشويه صورة الجهاد داراألسلوب القذر للدعاية الصليبية ومن  مجلس شورى المجاهدين ينب 

 أمام إحدى المصارف في  يوم أمس عن استهداف تجمع لعوام الناساإلعالم، ومن ذلك ما روجت له وسائل في بالد الرافدين

 . االستشهادييناإلخوة؛ وهو المصطلح الذي درجت وسائل اإلعالم في إطالقه على "انتحاري" االنفجار هو سبببغداد، وأن 

 

- هي من أفعال المجاهدين، ألن األسلوب المستخدم في العملية األعمال بذلك تُحاول أن تُرسخ في أذهان الناس أن هذه وهي

 . ال يقوم به إال المجاهدون، خابوا وخسروا- وروجوا كما زعموا

 

 التي قد  األكاذيبهذهبأن التنطلي عليهم  فإنّه ينصح المسلمين ، هذه األعمال من ِفعال المجاهدينتكون إذ ينفي أن والمجلس

 يلفضها قبل أن يعلن هزيمته النهائية بإذن  األنفاس األخيرة التيتكونتتكرر في قادم األيام مثلما حدثت سابقاً، والتي ندعو اهللا أن 

 ".اهللا

 

 ...و ننشرها ... ما شاء اهللا، نصيحة نرجوا أن نعيها 

 

 !و للعلم فقط فإن أحرص الناس على عوام الناس، هم المجاهدين، كيف ال و هم من تركوا األهل و الولد، ليدافعوا عنهم

 

  ما حظر من أسلحة الدمار الشامل؟و هل المجاهدون من أمطر العراق بكل ما سمح و

 هل المجاهدون من قصف المالجئ و هدم الدور على أهلها؟

 هل المجاهدون هم من دمروا و إحتلوا المساجد، و قتلوا وأجرموا بحق العوام من السنة؟

 

 .ال و رب الكعبة، فِلم كل هذا التحامل على اإلخوان؟ حسبنا اهللا و هو المستعان

 

 :ان، ال يفقه معناه إال من رزقه اهللا نعمة الفهم و العقالن، إقرأه و إعِرف من هم بحق الحريصون على العوامو أترككم مع بي

 

 السنّةتعليق حول ما يرتكب من جرائم بحقّ المسلمين أهل :  الهيئة اإلعالمية- ٤٤٥ رقم البيان

  

 نبينا محمد، وعلى آله وصحبه المجاهدينالم على إمام  هللا رب العالمين، والصالة والسالحمد،  الرحمن الرحيماهللا بسم

 :وبعد... أجمعين

 

 العلقمي، من جرائم ابن الذي ضِرب على ما تقترفه أيادي المجرمين أذناب اليهود أتباع حكومة أحفاد اإلعالمي التّعتيم فرغم

 .ن لهذه الحكومة المرتدة في التمكياألمريكانبحقّ المسلمين أهل السنّة في كّل يوم، جرياً خلف مخطّط 

 

 من استهداٍف ألحد مساجد مؤخراً بعض هذه الجرائم التي يصعب تجاهلها إعالمياً؛ كما حصل خر بين الحين واآلتتسرب فقد

 .الجمعةالمسلمين في بغداد بعد صالة 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٠٨  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

 والمرتدين حتى الكُفّارفي قتال  أن هذه الجرائم وغيرها لن تزيدهم بإذن اهللا إال إصراراً على منهجهم يؤكدون والمجاهدون

 العبيد السمر أنّهم سيدفعون ثمن ما يراق من دماء المسلمين حكومةتكون ََكَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيا على هذه األرض، وليعلم أقذار 

 . قد اقتربت وإن غداً لناظره لقريبالحسابغاليا، وأن أيام 

 

  أكبرواهللا

 }يعلَمونِلرسوِلِه وِللْمْؤِمِنين ولَِكن الْمنَاِفِقين ال  والِْعزةُوِللَِّه {

 

  لمجلِس شُورى المجاهدين في الِعراقالهيئة اإلعالمية

 م١٢-٢-٢٠٠٦  الموافق  هـ١٤٢٧-١-١٤ بتاريخ

 

 )منتديات شبكة الحسبة( الحسبة مفكرة: المصدر

 

ون من هم الحريصون على أهلنا السنة المسملين في العراق، و سائر البلدان، إقرأ  البيان، أعلمتم أيها المسلم أنظرتم إلى تاريخ

و تمعن، فها هم أسود التوحيد الرحماء فيما بينهم، اإلشداء على الكفار و المرتدين، يذَكِّرون األمة بما يرتكب بجرائم بحق السنة 

 .ونَ كَِلمةُ اللِّه ِهي الْعلْيافي العراق، و ها هم يتوعدون بمواصلة القتال للثأر و لتك

 

  ...ببضعِة أيامأحداث تفجير القبة التي يعبدها عبدة األوثان قبل و بيت القصيد و الشئ العجيب بأن كان هذا البيان 

 

 و ،بل و حدد جهة التنفيذ بأنها عناصر من الداخلية و من الدولة الصفوية، تلك التفجيرات التي نفى المجلس أي صلة بها

سنعطي ذاك البيان و ذاك الموضع حقه في العدد الثاني إن شاء اهللا ألن تلك األحداث و البيانات حصلت في الشهر الثاني من 

 .عمر المجلس

 

و نعود و نقول، هذا ليعلم القاصي و الداني إن المجاهدين في المجلس المبارك ال ينتظروا اإلعالن عن مجازر تُرتكب بحق 

 حصلت بعد عمليات التفجير تلك و راح ضحيتها المئات من عوام المسلمين، ال ِلذنٍب إقترفوه، إنما لرٍب عبدوه السنة، كتلك التي

إن المجاهدين في المجلس المبارك ال يتظرون وقوع المجازر الِعظام ليقوموا بواجبهم تجاه و ديٍن إرتضوه و إعتنقوه ، فَقلنا 

، إنما هم يحمونهم بأمٍر من اهللا، و ليس لتحقيق أي مكاسب دنيوية، فهل لدفاع عنهمالمسلمين السنة في العراق و حمايتهم و ا

تلك الجرائم التي ترتكب بحق أهل السنة في ... و لو ِببيان ... سمعنا من قبل أن أحداً ِممن يدعون باإلستسالم بأن أنكروا 

 !العراق

 

 ...يون عندما تحصل الوقائع الِضخام و تظهر في اإلعالم ِلذر الرماد في الع... ال و اهللا، سوى النِذر اليسير 

 .و من ثُم يعودون للنيام... فيسارعون لإلستنكار 

 

و أما المجاهدون فهم من يبذلون و يعملون، و يجاِهدون و يغُِيرون، و يداِفعون و يذَودون، و هم بدمائهم و أشالئهم يصاولون و 

 . ال تُغتصب أختي و أختك و لكي ال يقتَل أخي و إبنكلكي... يجرحون و يقتَلون 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١٠٩  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

و أما العوام من المسلمين فعلى المجاهدين ناقمين، و منهم خائفين، و كما قيل من ال يعرفك يجهلك، و هذا ذنبي أنا الفقير هللا، و 

ِلنُِر العوام من الناس من هم ِبحٍق عليهم ذنبكم أنتم أخي و أختي في اهللا، فلنحبب الخَلقَ فيهم، و نعطيهم حقهم الذي يستحقون، و 

حريصون، و ليسوا ألموالهم و قوت يومهم ناهبون، ِمن حكاٍم خانوا األمة و هم في سباتهم نائمون، و عباد صلباٍن هم لنساءهم 

 .و أخواتهم مغتصبون، و حسبنا اهللا ونعم الوكيل

  

 ...ي ِتلك النفوس الطاهرة الشامخة األبية فاهللا اهللا في تضحياتكم إيها المجاهدون، اهللا اهللا ف

 

و إننا في هذا المقام نسأل اهللا عز و جل أن يمكننا و إياكم من نصرتهم، فإنا و اهللا محاسبون و ال حول و ال قوة إال باهللا فإن 

مارة بالسوء أنه ال يستوي لمعذَبون و ما هذه الكلمات إال ألذِكر نفسي األ إن لم يرحمنانحن خذلناهم فإن اهللا ناصرهم، و نحن 

 ...القاعدون و المجاهدون 

 

 اللِّه سِبيِل ِفي والْمجاِهدون الضرِر ُأوِلي غَير الْمْؤِمِنين ِمن الْقَاِعدون يستَِوي  الَّ{ : مصداق قوله تعالى في كتابه المكنون

اِلِهموِبَأم َأنفُِسِهمَل وفَض اِه اللّهجالْمِدين اِلِهموِبَأم َأنفُِسِهملَى وع ةً الْقَاِعِدينجرد كُالو دعو نَى اللّهسفَضََّل الْحو اللّه اِهِدينجلَى الْمع 

ًرا الْقَاِعِدينِظيًما َأجع{ 

 

 .تُفِجر البركانو إختم بما جاء بمقدمة الصرخة التي كتبنا في آِخر هذا العدد علها تجد صدى في األذهان، و 

 

 !!!إلى متــــــــــى 

 

 !!!إلى متـــــــــى يا شباب 

 

 !!!إلى متــــــــــــى يا إخواني وأخواتي 

 

 !!!باهللا عليكم !!! وماذا ننتظر 

 

 !!!والذي سوف نثور بعد أن يحصل !!!   باهللا قولوا لي ما هو هذا الشيء الذي ننتظره 

 

 !!! يجري للمسلمين هل هناك حل سحري سوف يعالج ما

 

 !!!هل هناك دواء أو عقار أوروبي جديد تأخذ منه حبتين بعد األكل وقبل النوم وبعد شهر سوف تشعر بإرتياح 

 

و عند إنتهاء الكالم نسأل اهللا أن يرحمنا و يهدينا، وإن يرزقنا نُصرة المجاهدين، و توظيف الطاقات و حشدها لخوِض معركة 

 ...هذا الدين 

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١٠  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 ن أصبنا، فمن عند اهللا وحده، فاِلق النوى، الرحمن الرحيم،فإن نح

 ...وإن كُنا أخطأنا فمن أنفُسنا و ِمن ِعند الشيطان الرجيم 

 

و ما كانت هذه النشرة و تلك الغَضبة إال فدا حبيبنا المصطفى، و قد كنا نيام فأيقظتنا األحداث الِعظام، فكان ما كان، لنصرة من 

 .عوه، و ِعملوا بما علَّمهم، فكانوا هم األبطال، و كنا نحن في الخدور نحلم كاألطفال، فهدانا اهللا و الحمد هللاأحبوا الرسول و أطا
 

 و اهللا أكبر
 

}ونلَمعال ي نَاِفِقينالْم لَِكنو ْؤِمِنينِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزو{ 

 

 كتبه العبد الفقير هللا،

 أحد العوام

 )أنصار الِجهاد من إحدى البالد(

 

ِإلَى عاِلِم الْغَيِب ِإلَى عاِلِم الْغَيِب   وستُردونوستُردون  اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمْؤِمنُوناعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمْؤِمنُون  وقُِلوقُِل{{

}}تَعملُونتَعملُون  كُنتُمكُنتُم  والشَّهادِة فَينَبُئكُم ِبماوالشَّهادِة فَينَبُئكُم ِبما



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١١  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

  صرخة في وجه القاعدين أمثالناصرخة في وجه القاعدين أمثالنا
 

 مبسم اهللا الرحمن الرحي

 والصالة والسالم على الرسول الهادي األمين و آله وصحبه أجمعين

 

 !!!إلى متــــــــــى 

 !!!إلى متـــــــــى يا شباب 

 !!!إلى متــــــــــــى يا إخواني وأخواتي 

 

 !!!باهللا عليكم !!! وماذا ننتظر 

 !!! أن يحصل والذي سوف نثور بعد!!!   باهللا قولوا لي ما هو هذا الشيء الذي ننتظره 

 

 !!!هل هناك حل سحري سوف يعالج ما يجري للمسلمين 

!!! هل هناك دواء أو عقار أوروبي جديد تأخذ منه حبتين بعد األكل وقبل النوم وبعد شهر سوف تشعر بإرتياح 

 قد "ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حتى تتبع ملتهم "أم هل هناك إشاعات لم أسمع بها بأن اآلية الكريمة

 !!! نسخت و أصبح نيل الرضى يبلغ بغير ترك الملة 

 

 هل يعقل باهللا عليك ؟؟؟... هل يعقل هذا 

 

 !!!واِهللا الذي ال إله إال هو إنه ألمر عجيب غريب ... ال واهللا إنه شيئ ال يرِضي األحرار 

 ...كيف وصل بنا الحال إلى ما نحن فيه 

 …ئ الذل والمهانة وكيف رست سفن العزة والكرامة على شواط

 

 !!!كيف!!! كيف 

 

 …أنا أخبركم 

 …إنها الدنيا 

 …إنها الدنيا وعكسها اآلخرة . …وال تستغرب . …نعم 

 …فطوبى للغرباء في آِخر الزمان

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١٢  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 غرباء وارتضيناها شعارا للحياة*** غرباء ولغير اهللا ال نحني الجباه 

  األحرار في زمِن العبيدغُرباء هكذا*** فلنُجاهد ونقاتل ونناِضل من جديد 

 

 …عبيد هذه الدنيا الدنيئة الفانية… عبيد الدنيا والريال … إي وربي إنه لزمن العبيد 

 

 …حسبنا اهللا ونعم الوكيل … حسبنا اهللا ونعم الوكيل … حسبنا اهللا ونعم الوكيل 

 

 قال حبيبنا وقائدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم

 :من حديث ثوبان وهو حديث صحيح بمجموع طرقه الحديث الذي رواه أبو داود يف

 

 )يوشك أن تداعى عليكم األمم كما تداعى األكلة إلى قصعتها(

 

 "أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اللـه؟" :قالوا

 

 ..إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل.. كال: (قال

 )وبكم الوهن اللـه أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوليوشكن 

 

 " وما الوهن يا رسول اللـه؟": قيل

 

 )تو المةيراِهكَ ونيا  الدبح: (قال

 

 ...فال نامت أعين الجبناء ... نعم إنها الدنيا وإنه الوهن ... هل علمنا اآلن ما هو السبب 

 

 …فقل لي يا أخي إلى متى يا من أحب في اهللا 

 .… شاشات التلفازإلى متى ونحن نكتفي بموقف المشجع من خلف

 

وأحدنا ال يريد أن يعلم بحاله أحد حتى ال يلفت األنظار . …هل ارتضينا بالبكاء والنحيب في آِخر الليل 

 …وحسبنا اهللا ونعم الوكيل . …إليه

 

 ...قل لي باهللا عليك ألم يتحرك فيك شيئ عند رؤية محمد الدرة يلفظ أنفاسه البريئة في ِحجِر أباه 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١٣  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 … حسبنا اهللا ونعم الوكيل … عم الوكيل حسبنا اهللا ون

 

 ...يا اللـــــه .. …وسجن أبو غريب ... هل علمت بأخبار أخواننا في جوانتنامو 

 ...ماذا سوف نقول هللا وبأي عذر نعتذر 

 

 ...رفيق درب أبو مصعب الزرقاوي يا رحمك اهللا يا حبيبي يا أبا أنس الشامي 

 ... أيام حتى استشهد في عملية على سجن أبو غريب أبا أنس الشامي الذي لم ينم ألربعة

 ...لم ينم يا إخوتي لما سمع بما يحصل هناك ألخواتنا أمثال فاطمة و نور و غيرهم الكثير 

 ...كالنساء ... فلنبكي ها هنا قاعدين 

 

 ... نصرهم اهللا وحفظهم . …نعم واهللا إنهم أفضل الناس إخواننا المجاهدين

 ...هل رأيت وصايا اإلستشهاديين ... خوة المصورة هل رأيت عمليات اإل

 

 ...ويل نفسي ... وخطيب فاطمة 

 ...أين نحن منهم و ما نحن فاعلين 

 

 ...اللهم أحينا موحدين واقبضنا مجاهدين مقبلين غير مدبرين يا رب العالمين 

 ...دين يا رب ونعوذ بك أن نكون ممن كره اهللا انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاع

 ...آآآآآمين 

 

 :يقول عز وجل في محكم التنزيل

 

}ْؤِمِنينٍم مقَو وردشِْف صيو ِهملَيع كُمرنصيو خِْزِهميو ِديكُمِبَأي اللّه مهذِّبعي مقَاِتلُوه{ 
 

 آآميناللهم آآآآ.. …اللهم اِشفي صدورنا واِذهب غيض قلوبنا وتُب علينا يا عليم يا حكيم 

 

 هل تعلم لماذا ؟؟؟.. …ال والذي بعث محمداً بالحق .. …ال واهللا .. …هل تعتقد إني قد انتهيت 

 

 ...ألن مآسينا غصت بها الكتب وفاضت بها المجلدات 

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١٤  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 !؟!هل أطلقوه ؟

 !؟!هل أطلقوه ؟. …عمر عبد الرحمن … شيخنا الكفيف 

 

 :و يتلوهل سمعت قرأته  وه.. …هل سمعت بأبي هاجر العراقي 

 "وألف بيـن قلوبـهم لو أنفقت ما في  األرض جميعا ما ألفت بين قلوبـهم ولكن اهللا ألف بينهم  "

 !؟!ما الذي أبكاهم يا ترى ؟.  …هل سمعت بكاء المجاهدين من خلفه 

 

 :وهل سمعت مسعود األوزبكي وهو يتلو. …هل رأيت 

 " بدلوا تبديالومانهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر  فم ...من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه"

 .....وغيره وغيره وغيره

 

 ....قل لي كم ِمن خبٍر قرأته أو نشيٍد سمعته أو ِفلٍم رأيته فانحدرت دمعات حارة على وجنتيك 

 

 إن فجرالحق أقبل*** يا ضحايا الظلم هبوا 

 ولماذا نتوسل*** كيف نستجدي طغاة 

 نه الصخر وأثقلإ*** جثم الذل علينا 

 كبر المجد وهلل*** أشعلوا الحرب ففيها 

 وعن المخرج يسئل*** قل لمن يبغي خالصا 

 فارس ال يترجل*** ال يزيل الذل إال 

 

 فسبحان الوهاب.... كل هذا جميل واهللا فاشكر اهللا أن وهبك قلبا رقيقاً وعينان هطالتان

 !؟!ا هو العمل ؟وم.... ماذا نفعل .... وبعد كل هذا .... ولكن 

 

 ....أنا أخبرك بأذن اهللا أخي وأختي في اهللا 

 ....إنه العمل و ثم العمل و ثم العمل وال شيئ غير العمل 

 ....وأنا أعطيك نصيحة مفيدة أهمسها في أذنك بأذن اهللا 

 ....إذا لم تقم أنت وأقم أنا وأمثالنا ممن أحبنا اهللا فيسر لنا قلوباً نابضة بحب هذا الدين

 ...إذا لم نقم أنا و أنت بتكثير سواد إخواننا المجاهدين، فمن لها غيرنا 

 

 !!!أم اننا نرضى بأن نترك أخواننا المجاهدين وحيدين في مواجهة آلة الكفر وأذنابهم وكالبهم المسعورة 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١٥  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 

اج كافة فلك أن تتصور حجم العمل الهائل الذي يقوم به إخواننا المجاهدين، ومع ذلك تجدهم يقومون بإخر

 ....أنواع اإلصدارات، المكتوبة و الصوتية و المرئية 

 

كل هذا العمل وفي الظروف الصعبة وظروف الكر والفر لكي يصل من هذا اإلنتاج ما يمكن إيصاله ألمة 

 ...حتى يعلموا الحقيقة وكيف أن اهللا يمكن المجاهدين من رؤوس أعدائهم الكفار .... محمد 

 

 ...ناس باهللا العزيز القوي الذي ال ينام عسى أن تتجدد ثقة ال

 ....وعسى أن تنكسرفي قلوبهم رهبة صنم العصر أمريكا 

 

 ...أال لعنة اهللا عليها وعلى كل من واالها وأحبها ....  أمريكا 

 

 ...تلك التي سعى حكام المسلمين وزبانيتهم على ترسيخها كآلهة في قلوب الناس ووجدانهم ...  أمريكا 

 

 ... هذا باب من أهم األبواب في هذه المرحلة نعم أخي

 

  ...أنا لها إن شاء اهللا: فهال قلت يا همام

 

  ...أنا لها إن شاء اهللا: وهال قلتي أختي المؤمنة

 ....يا من تحملين هم هذا الدين بين جنباتك وال تدرين ماذا تفعلين وال بماذا تشاركين 

 

 !؟!إذاً فما هو المطلوب ؟

 

ن نشر ما أمكن نشره بين إخواننا وأخواتنا من أقراص ضوئية للمجاهدين ونشرات مطبوعة عن المطلوب اآل

 ...وهو كله متوفر على شبكة األنترنت ... جهادهم وأشرطة الدروس الدينية واألناشيد الجهادية 

 

 ...و نكون ِممن يسعون للذود عنهم ... بهذا أخي و أختي نكون رافدين للمجاهدين 

 ...عسى اهللا أن يفرج الهم واِلغمة ... أبسط األسباب في الوقت الحاضر حتى ولو ب

 اللهم آمين... ونكون بذلك ممن يدافع عن هذا الدين كما أمرنا اهللا عز وجل؛ بالقول وبالفعل 

 



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١٦  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 "إن تنصروا اهللا ينصركم"واهللا يقول في محكم التنزيل 

 " ...رواتنتص: "ولم يقل سبحانه و تعالى وهو أعلم القائلين

 

 "تنتَصروا: "و لم يقل سبحانه و تعالى" ينصركم: "و هناك فرق كبيرنُعيده للتوضيح؛ قال سبحانه وتعالى

 

 ... ذلك أن أصل النصر هو من عند اهللا سبحانه وتعالى وما عملنا إال إختبار وتمحيص

 

 "وننـفتَ أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم ال ي الناسبأحِس"قال عز من قال 

 

 ...المجاهدين أم الطواغيت ... فو اهللا إنا اآلن في فتنة، فأي الِحزبين ننصر 

 

 ...فإن أنتَ سِلمتَ ِمنها فلم يسلم أخوك 

 ...وإن سِلمتَ أنت منها فلم يسلَم أهلُك و بنُوك 

 ...و إن سِلموا جميعاً فَلم يسلَم جارك و صحبك و مرؤسوك 

 

 ...ألقراص والنشرات فاهللا اهللا في نشر ا

 ...و على اهللا الجزاء ... اهللا اهللا في التبيان 

 

 ...طوبى لك يا أسد ال يقبل الذل 

 ...وطوبى لِك يا خنساء العصر

 

 ...و نختم بأحسن الكالم و أروعه، عسى أن اهللا يستَنِهض ِبه ِهممنا و ِهممكُم 

 

 : قال تعالى

 

ِإلَى عاِلِم الْغَيِب ِإلَى عاِلِم الْغَيِب   وستُردونوستُردون  ه عملَكُم ورسولُه والْمْؤِمنُونه عملَكُم ورسولُه والْمْؤِمنُوناعملُواْ فَسيرى اللّاعملُواْ فَسيرى اللّ  وقُِلوقُِل{{

  }}تَعملُونتَعملُون  كُنتُمكُنتُم  والشَّهادِة فَينَبُئكُم ِبماوالشَّهادِة فَينَبُئكُم ِبما



من عالشهِر األول م ياناتارك                                                                           العدد األول بِلس املبو تصدر بإذن اهللا يف األوائل من كل شهر ميالدي–ِر ا  

 
التحِليالت م٢٠٠٦-٢-١٥ م إىل ٢٠٠٦-١-١٥ من                                                                              اجلاِمع اللَواِمع و األرِشيف  

١١٧  هـ١٤٢٧-١-١٧هـ إىل ١٤٢٦-١٢-١٥ من                                                                           مجلِس شورى اُاهدين يف الِعراق                ِلبياناِت

 :و في ختاِم هذا العدد من

 

 الجاِمع اللَواِمع و األرِشيفُ التحِليالتُ

  مجلِس شُورى المجاهدين في الِعراقِلبياناِت

 

 :بعض كلمات ول نق

 

 ...تَوكل على اهللا و خُذ باألسباب بعد اإلحتياط 

 

 ... و انشُرها و على اهللا الجزاء 

 

 ...فإن لم تَفعل فإن عليك إثم العوام 

 

 ...ممن ال يمتلكون حواسيب و ال إنترنت و ال تِصلُهم األفالم 

 

   ... ...ككنَفْسنَفْس  ِإالَِّإالَّ  تُكَلَّفُتُكَلَّفُ  الَالَ  اللِّهاللِّه  سِبيِلسِبيِل  ِفيِفي  فَقَاِتْلفَقَاِتْل{{

  ينينالْمْؤِمِنالْمْؤِمِن  وحرِضوحرِض

 }}تَنِكيالًتَنِكيالً  وَأشَدوَأشَد  بْأسابْأسا  َأشَدَأشَد  واللّهواللّه  كَفَرواْكَفَرواْ  الَِّذينالَِّذين  بْأسبْأس  يكُفَّيكُفَّ  َأنَأن  اللّهاللّه  عسىعسى... ... 

 

 .إنتهى و تم ِبحمد اهللا

 

 كتبه، و

 أحد العوام

 
 )أنصار الِجهاد من إحدى البالد(


