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لَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي َسِبيِل اللّـِه فََيقْتلُـونَ           ِإنَّ اللَّه اْشَتَرى ِمَن الْمْؤِمِنَني أَنفَُسهْم َوأَْمَوا        :تعاىلقال اهللا   
َويقَْتلُونَ َوْعدا َعلَْيِه َحقا ِفي التْوَراِة َواِإلِجنيِل َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى ِبَعْهِدِه ِمَن اللِّه فَاْسَتْبِشرواْ ِبَبْيِعكُم الَِّذي َباَيْعتم ِبِه                  

  َك هَو الْفَْوز الَْعِظيم َوذَِل
إلخـوانكم  على توجيهات أمرينا الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا يف إستهداف املصاحل النفطية مكن اهللا                بناءاً  

 من تنفيذ عملية نوعية على إحدى املصاحل النفطية اليت متـد             بن الدن حفظه اهللا    أسامةالشيخ   سريةااهدين يف   
املباركة نوضح احلقائق     بن الدن حفظه اهللا    أسامةالشيخ   سرية يف بيان غزوة     نشرهإحلاقاً ملا مت    و  بالنفط الصليبيني
 :التالية

 سبعة لعام ألف وأربعمائة واهللا احملرم من شهر سادس والعشرون الاجلمعةهر يوم ظ يف بدأت الغزوة املباركة
 عاملأحدى امل  ألكرب مصفاة نفط يف العاملاهدين ااقتحامبربع إال متام الساعة الثالثة يف  وعشرين للهجرة

 البوابة اخللفية للمجمع ومت  وكان اإلقتحام من،العرب جزيرة يشرقة بقيق نييف مد والغازالنفطية لتكرير الزيت 
ومشطوا  معمث دخل ااهدون ا الذي على البوابة )عيار مخسني ( وحامل الرشاش  ) اجليب( قتل سائق 

فتحوا البوابة  ، مثشيء على نال يلوو مدبرين  البقيةىوأصابوا عدد من اجلنود وولّجندي آخر  وقتلوا املنطقة
 ( الشهيدمث  يالتو جير إبراهيم زعبد العزي عبد اهللا  ) النجديالرباءأبو (  الشهيد( ني لإلخوة اإلستشهادَي

 توجد بوابه  متر٥٠٠على بعد بعد ذلك مث هم اهللا يف الشهداء لتقب)  حممد صاحل حممد الغيث) النجدي عروة 
بعد و خل امعاد األخوة اإلستشهاديني دخلمث س بعد فرار احلر جيد ااهدون صعوبة يف فتحها أخرى مل

 .التفجري متإنسحاب اإلخوة املقتحمني 
التشديد رغم صعوبة املنطقة و االنسحاب من املوقع – حبمد اهللا –وبعد ذلك استطاع ااهدون 

 .آمنةواالحنياز إىل أماكن  األمين،
فكـل  ه مت إحباط العملية ومت تفجري السيارتني عند البوابة          زيف ادعاءات اإلعالم السلويل وأن    وننبه إىل   

 .الصحةذلك كذب ال أساس له من 
 هلذه العملية ولغريها من العمليات على املصاحل النفطية للشيخ األسري الشرعيومرفق مع هذا التقرير التأصيل 

 .) حكم إستهداف املصاحل النفطية ( عبد العزيز بن رشيد الطويلعي العرتي فك اهللا أسره بعنوان 

 هـ٢٨/١/١٤٢٧ :ريخالتأ    جزيرة العربصوت ااهدين يف

א .حفظه اهللا أسامة بن الدن الشيخ  سرية عملية :املوضوع
 بسم اهللا الرمحن الرحيم 



وعلى  والطاغوت، وجندد عزمنا على دحر قوات الصليب املباركة،وإننا حنمد اهللا كثرياً على هذه العملية النوعية 
 وإقامة املسلمني،وحترير أرض الذي سخرها الطواغيت ألسيادهم الصليبيني وقف سرقات ثروات املسلمني 

  كما أمرنا سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ملشركنيوتطهري جزيرة العرب من ا أوامره،شرع اهللا وتنفيذ 
  

 عن مرابعنا تزول لن نوقف الغارات حىت 
 

َوناِس الَ َيْعلَمأَكْثََر الن غَاِلٌب َعلَى أَْمِرِه َولَـِكن َواللّه  
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب

 
 


