


إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن 
يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

الثامنة لالحتالل  األليمة  الذكرى     مرت علينا 

األمريكي اإلجرامي ألرض الرافدين في مشهد 

ال يذكرنا سوى بدخول بغداد واحتاللها من قبل 

في  ونقرأ  القصص  نسمع  كنا  أن  فبعد  التتار، 

التاريخ لتلك الحقبة السوداوية، وما جرى إبانها 

الخالفة،  أرض  على  انهارًا  جرت  التي  والدماء 

والخونة  العمالء  من  بمساعدة  إال  كانت  وما 

أمثال ابن العلقمي والطوسي، وليعيد التاريخ 

نفسه في احتالل األمريكان لبغداد، وبمساعدة 

ابن  أحفاد  والغدر  والخيانة  الخسة  من سليلي 

ولكن  حسين  صدام  خان هؤالء  فما  العلقمي، 

خانوا أهلهم وبالدهم وأمتهم اإلسالمية بعد 

أن تركوا دينهم وعلقوه على شماعات التشيع 

والزندقة واإللحاد، ودخلوا بغداد على الدبابات 

أسيادهم  ونصر  بنصرهم  فرحين  األمريكية 

إجرامية  وعمليات  إنسانية  لكوارث  ليعرضوه 

التحتية  لبناه  شامٍل  وتدميٍر  أهله  بحق  جرت 

لها هذا  يتعرض  التي  الجماعية  اإلبادة  وحرب 

البلد أرضًا وشعبًا وتاريخًا وثقافًة في محاولةٍ 

الثقافة األمريكية المنحطة عبر جيش  لسيادة 

العُمالء  من  آخر  وجيش  المرتزقة  من  جرار 

والمُجرمين من بني جلدتنا .

بشن  جريمتها  الصليبية  القوى  اقترفت  لقد 

الغطرسة  نوازع  لتلبي  العراق،  على  العدوان 

الشعوب  بمصائب  المتاجرين  نهم  وتشبع 

وثرواتها لدى الطغمة المتنفذة في إدارة الشر 

شعوب  وال  شعبنا  ذهن  عن  يغيب  ال  التي  وبريطانيا  أمريكا  من  كٍل  في 

اقتسام تركة  البالد بعد  المنطقة ما جره استعمارها من ويالت على هذه 

بمعاهدة  عرف  فيما  آنذاك،  االستعمار  دول  وبين  بينها  العثمانية  الدولة 

سايكس- بيكو.

العز  الرشيد والمعتصم، وبوابة  العباسية، بغداد  الخالفة  وليحتلوا حاضرة 

لألمة على امتداد التاريخ اإلسالمية، في مشهد ال ينسى ومشاعر ال توصف 

الجميع، خوف  الخوف بظالله على  وألقى  المسلمين،  الحزن على  فقد خيم 

من المجهول وشعور بالتيه والضياع، فبكى الجميع وال زالوا يبكون عاصمة 

الخالفة والمجد الغابر.

الرغيد  والعيش  والديمقراطية  بالحرية  للعراقيين  األمريكية  والوعود 

تحولت إلى قتٍل ومجازٍر يندى لها جبين اإلنسانية جمعاء، وما مجازر الفلوجة 

التي  اليومية  اإلجرامية  العمليات  وكذا  ببعيد،  عنا  غريب  وأبي  والزنجّلي 

يتعرض لها الشعب العراقي على أيدي المحتلين وأعوانهم، الذين فاقوهم 

التي  المجاهدين وبطوالتهم  إال عزائم  إجرامًا، مازالت متواصلة ال يصدها 

شهد لها العدو قبل الصديق، فقد سطروا بمداد دمائهم المالحم والبطوالت 

التي أذهلت المحتلين وأعوانهم وأوقعتهم في حيرةٍ من أمرهم وكبدتهم 

خسائر مادية واقتصادية كادت تنهار معها أمريكا، وما األزمة االقتصادية 

إال نتاج متوقع لتكاليف الحرب الباهضة التي ناهزت الثالثة تريليونات دوالر 

*)حسب ما جاء في كتاب حرب الثالثة تريليونات دوالر( ..

والخسائر األمريكية في العراق فاقت التصور والخيال بالنسبة لألمريكيين 

للتعتيم  كبرى  عملية  خالل  من  خسائرهم  أخفاء  من  بد  ال  فكان  أنفسهم 

الـــ  فاقت  للمجاهدين  عمليات  من  العراق  أرجاء  في  يدور  عمّا  اإلعالمي 

أعظم  وما خفي  إعترافاتهم  عام 2007حسب  160000 عملية قوية حتى 

بكثير ..
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فكانت العمليات المصورة وإصدارات المجاهدين مبلغ الرعب عندهم، فهي من كشفتهم على حقيقتهم وفضحت بطوالتهم 
المزيفة، وبيّنت قوة المجاهدين وعملياتهم المتواصلة إلى يومنا هذا بفضل اهلل عزّ وجل، فكانت بحمد اهلل ملحمة إعالمية 
تفوَّق فيها المجاهدون بامتياز، وشهد بذلك العدو قبل الصديق، وهم يحاولون اليوم جاهدين إليقاف تلك الحرب اإلعالمية 
من  جرارًا  جيشًا  وجيشوا  اإلنترنت،  شبكة  على  المواقع  فأغلقوا  والسبل،  الوسائل  وبشتى  عليهم  المجاهدون  يشنها  التي 
الناعقين باسمهم، وقنوات فضائية عربية وأجنبية باتت ملكهم، يقلبون الحقائق، ويجيئون باألباطيل، علهم يجدون في ذلك 
انتصارا وهميًا لهم، لكن أنى لشمس الحقيقة أن تغطى بغربال الباطل، فإن إرادة وعزيمة المجاهدين لن تلين بإذن اهلل، 
وها نحن نضع بين أيديكم اليوم، جزءًا بسيطًا وغيضًا من فيض ما استطعنا جمعه وتوثيقه خالل سنون الحرب من جرائمهم 

وهزائمهم، ومن حقيقة المجاهدين وانتصاراتهم ..

اإلعالمية  الجماعة  فمسيرة  فحسب  االحتالل  بعد  ليس  المعركة  دفة  إدارة  في  بارز  دور  من  لإلعالم  ما  الجماعة  عرفت  لقد 
المتميزة كانت تواصاًل وتكملة للمشوار لما سبق االحتالل بسنوات مع تغيير في الهيكلية واالساليب المتبعة مع تغير المكان 
والزمان وبالتأكيد لكل تجربة مميزاتها ومنهجها وآليات تطبيقها، فمثاًل إذاعة أنصار اإلسالم التي كانت تبث برامجها من 
المناطق التي كنا نسيطر عليها في شمال العراق تعذر علينا أعادة افتتاحها أو البث بسبب اإلمكانيات العالية لتسليح عدونا 
وسيطرته على كل مرفقات الحياة، على عكس الموقع اإللكتروني للجماعة على شبكة االنترنيت والذي تمكنا وخالل فترة وجيزة 

من بنائه ونشره عبر الشبكة العنكبوتية.
وفر  كر  كذلك  اإلعالمية  فالحرب  وحرب  معارك  ساحة  في  وفر  كر  بين  هي  المجاهدين  وعمليات  العسكرية  المعارك  وكما 
نضربهم ويضربوننا ولكن الغلبة كانت وهلل الحمد للمجاهدين في هذا المجال وقد اعترف العدو بهزيمته النكراء اعالميًا، وما 
كان هذا االنتصار للمجاهدين وهزيمتهم للمحتلين واعوانهم إال بسبب الهمم العالية وإيمان بالنصر متجذر وحنكة في إدارة 
هذه المعركة إضافة إلى المصداقية التي ميزت إعالم المجاهدين، ما أعطاها ثقة كبيرة لدى عموم المسلمين، على عكس 
إعالمهم والقنوات الناعقة باسمهم والتي دلست وكذبت وزيفت الحقائق في محاوالت يائسة الستمالة المسلمين وإبعادهم 

• ديوان اإلعالمعن أبنائهم المجاهدين، خابوا وخسئوا، فالحق يعلوا وال يعلى عليه، والعاقبة للمتقين.
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كان للجماعة نشاط إعالمي مميز منذ بدأ االحتالل، 

قبل  المتميز  اإلعالمي  لنشاطها  استمرارًا  كان 

نواة  كانت  والتي  للخبرات  وتراكما  اإلحتالل، 

انطالق النشاط االعالمي المميز للجماعة، ونقالتها 

من  ابتداءًا  المتواصل،  وتطورها  السريعة  النوعية 

إلى  السنة، وصواًل  أنصار  بمنبر  مرورًا  اعالمي،  قسم 

مستمرة  مازالت  والتي  اإلعالمية،  األنصار  مؤسسة 

بفضل اهلل، استمرارًا نوعيًا متميزًا، وقد تنوع نشاط 

الجماعة اإلعالمي ما بين اصدارات مرئية ومقروءة 

ومسموعة، وكانت كما يلي:

مع بداية االحتالل وفتح األمريكان أبواب العمل معهم للمترجمين والجواسيس والعمالء وما شابه قمنا بعمل حملة توعية 
لمن ال يعلم من هم األمريكان، وما هي دوافعهم وغاياتهم، وماذا صنعوا في غيرنا وماذا سيصنعون بنا، لمن ال يعرف، 
بسبب سنين الجهل التي مرت في هذا البلد، فقد بيّنا حكم التعامل مع األمريكيين أو التطوع في الشرطة والجيش، وعلى 
النقيض من ذلك فقد بينا حكم الجهاد والترغيب فيه والعمل مع المجاهدين وحكم نصرتهم أو اعانتهم، وكانت من سبل 
التوعية هذه هو عمل ونشر ملصقات جدارية ملونة توزع في المساجد أو األسواق أو تلصق في األماكن العامة ورغم 
بساطة العمل في حينه إال أن اهلل كان يطرح فيه البركة فترى الناس تسأل وتتحرى عن مصداقية ما مكتوب وما منشور 

وبالتالي فقد أثمرت هذه الحملة عن توعية الكثيرين ممن ضل طريقه.
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كان واجبًا على عاتقنا، ومن أهم األعمال التي تبنيناها، ومنذ أن كنا قسمًا إعالميًا 

يضم عددًا من األفراد، هي تلك األعمال المرئية الخاصة باإلخوة الشهداء ــ نحسبهم 

واهلل حسيبهم ــ  وهذه األفالم المرئية هي عبارة عن جزء من توثيق لهذه القافلة 

المستمرة، التي روت بدمائها الزكية مسيرة جهادنا.

الغالي  الذين ضحوا بأغلى ما يملكون وباعوا  الشهداء األبطال  إنها قوافل   ..  نعم 

والنفيس، إلعالء راية الحق ودين اهلل تعالى.

فكنا بفضل اهلل تعالى نوثق ما لدينا من األعمال التي تخص الشهيد ــ كما نحسبه 

وال نزكي على اهلل أحدا ــ  مع سردٍ جانب من حياته وصفاته ونبذه أخرى لسيرة عمله 

الحال مع كثير من هذه اإلصدارات بتشييع جنازته،  وجهاده، وبعدها يختم كما هو 

في مشهدٍ مهيب، وجمع غفير من الناس، وتنتهي برسالة نخطها بالدماء إلى أهل 

الشهيد )زوجته أو والديه(، تصبيرًا لهم، وتسكينًا لقلوبهم، سائلين اهلل أن يثبتهم 

على الحق، ويلهمهم السلوان، ونذكرهم بآي القران الكريم، وكالم نبينا اآلمين، فيما 

أعده اهلل للذين قتلوا في سبيله وبغيًة لمرضاته.

بعد ذلك نقوم بتوصيل هذا العمل إلى أهل الشهيد أو المقربين منه )حصرًا( ألنه 

عادًة يكون وجه األخ مكشوفًا، أما أذا طلب منا باقي اإلخوة ممن كانوا يعملون معه 

بينهم  اإلصدار  نشر  ثم  األخ ومن  وجه  بتغطية  نقوم  فأننا  اإلصدار  نسخة من هذا 

تحسبًا وحفاظًا على أهل الشهيد في حالة وصول نسخه منه بيد العدو ال قدر اهلل .

وبفضل اهلل أنجزنا الكثير من هذه األعمال، وهي موثقة لدينا مع إننا نقر بأن هنالك 

الكثير من العوائل اليوم لها حق علينا بمثل هذه اإلصدارات ألبنائهم.



منذ بداية الجهاد املبارك على أرض الرافدين، وبعد أن يسر اهلل إلخوتكم املجاهدين من العمل على تنظيم أمورهم، واالهتمام 

بالجانب الشرعي والعسكري واإلعالمي، وكنا نعتقد من أهم مقومات اإلعالم يف وقتها هو بناء موقع إلكرتوني للجماعة، 

فسارع إخوانكم وبجهود متواضعة على إنشاء موقع رسمي سمّي آنذاك

بـ ״ جيش أنصار السنة – The Army of Ansar Alsunnah ”، إضافة إىل النشر والتواصل املستمر مع املنتديات الجهادية العاملية 

على  العاملة  الجماعات  بقية  عن  آنذاك،  اإلنرتنت  شبكة  على  إلكرتوني  ملوقع  بامتالكها  جماعتنا  فانفردت  الحني،  ذلك  يف 

الساحة العراقية، والتي كانت معدودة ومعروفة للمتابع.

وبفضل اهلل كان يعنى هذا املوقع بأهم وآخر أخبار الجهاد يف العراق، يوم أن كانت أنظار العالم أجمع محدقة على حال العراق، 

وآخر التطورات الحاصلة يف بالد الرافدين، واملسلمون متعطشون لسماع أخبار الجهاد واملجاهدين، وانتصاراتهم على عُباد 

الصليب وأذنابهم.

وأمريها  الجماعة  قيادة  بيانات  آخر  بنشر  أيضًا  املوقع  اهتم 

أبو عبداهلل الشافعي، وأيضًا بيانات اإلخوة الشرعيني لتبيان 

العسكرية  الهئية  بيانات  السيما  للناس،  الحال  وتوضيح 

لجيش أنصار السنُة والتي توضح العمليات التي قام اإلخوة 

آخر  بنشر  املوقع  إهتم  وأيضًا  الجهاد،  أرض  على  بتنفيذها 

واملحرضة،  النافعة  واملقاالت  واملقروءة،  املرئية  اإلصدارات 

والفتاوى املهمة، وغريها.

الكردية  اللغة  وإضافة  املوقع  توسيع  على  العمل  تم  بعدها 

له، وبالفعل تمكنا بفضل اهلل من ذلك، ما زاد من اإلقبال عليه، 

وحينما أحس العدو خطورة هذا األمر وهو أن اإلعالم شريان 

سارع  النرية،  ورسالته  بالحق،  الصادعة  وأداته  املجاهدين 

وجد،  أينما  املوقع  هذا  بغلق  املضيفة  الشركات  إىل  باإليعاز 

فكانوا  يمّلوا،  ولم  يكلوا  لم  املجهولني  اإلعالم  جنود  ولكن 

يلبث  ما  ثم  مختلفة  سريفرات  إىل  املوقع  بنقل  يسارعون 

مواقع  نستخدم  حينها  يف  وكنا  وغلقه،  اكتشافه  العدو 

يف  املواقع  عشرات  بفتح  نقوم  لذلك  املجانية  االستضافة 

الجديد  الرابط  بيان مهم نقوم بوضع  آن واحد، ثم عند نشر 

األنصار  )منتدى  وباألخص  الجهادية  املنتديات  يف  للموقع 

الجهادي( الذي كان يتصدر املنتديات الجهادية يف حينها، وما 

بعد  بالتأكيد  ولكن  بغلقه  العدو  يقوم  حتى  ساعات  إال  هي 

عربت  قد  نشرها  املراد  والرسالة  املادة  أن  حيث  األوان،  فوات 

اآلفاق ووصلت إىل من يعنيهم األمر.

العصيبة  الظروف  إىل  إضافة  الرأي،  وأخذ  املشورة  وبعد 

واملريرة، قررنا إيقاف موقعنا على شبكة اإلنرتنت، واكتفينا 

يف  شابه  وما  والبيانات  اإلعالمية  املواد  جميع  بنشر 

وهلل  وساق  قدٍم  يسريعلى  والعمل  الجهادية  املنتديات 

الحمد، ويف تلك الفرتة قامت للمنتديات الجهادية قائمتها، 

وأصبحت نافذة املجاهدين التي يشع النور منها، وكان إخوة 

كتائبٌ  عليها،  القائمني  أولئك  مجهولني،  وجنودٌ  أبطال، 

إلعالم  األيمن  الذراع  تكون  إلن  نفسها  نذرت  منظمة 

إلخوانهم  وسند  عونٍ  خري  فكانوا  الصادقني،  املجاهدين 

ساحات  يف  إخوانهم  عمل  يوازي  عملهم  وكان  العراق،  يف 

ثقياًل  حماًل  املجاهدين  كاهل  عن  رفعوا  قد  بل  الجهاد، 

وجهدًا كبريًا، والعمل ال زال على هذا النحو إىل يومنا هذا.
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أما العمليات املصورة واإلصدارات املرئية، فلقد إستطاع املجاهدون بفضل اهلل من توثيق جزء بسيط من مجموع 
العمليات التي يتم تنفيذها يوميًا وتستهدف جنود اإلحتالل وعُمالءهم من جيش وشرطة ومسؤولني حكوميني، 

فكان نتاجًا لذلك العمل إنجازات عديدة نسردها على حضراتكم:

بدأ االصدار بعرض للمآسي التي تعرض لها المسلمون في العراق 
قيادة  بيان صادر من  قراءة  بعدها  يتم  األمريكية،  القوات  يد  على 
ودعوة  حينها(  )في  السنة  أنصار  جيش  إنطالق  إعالن  عن  الجماعة 
ووضح  الصفوف،  وتوحيد  المجاهدين  بركب  لإللتحاق  المسلمين 

سياسة الجماعة ونظرتهم للمحتلين والمرتدين.
 2003  /  5/ بين 3  الواقعة  للفترة  الجهادية  للعمليات  تاله عرض 
إلى 2 /1 /2004 والتي ناهزت الـ 285 عملية تم تصوير عدد منها 
ليتم عرضه في هذا اإلصدار المبارك والتي تنوعت مابين قتل ألفراد 
المخابرات األسبانية والبريطانية والكندية وعرض صورهم والوثائق 

التي كانت بحوزتهم.
وكشفت الجماعة في هذا اإلصدار عن مقبرة جماعية لجنود اإلحتالل 
البتروكيمياويات غرب  الواقع في مشروع  بعد إخالئهم لمعسكرهم 
بعد  المكان  هذا  إخالء  إلى  األمريكان  اضطر  حيث  بغداد،  العاصمة 
الضربات المركزة التي شنها ُأسود األنصار عليهم، فتم إخراج هذه 
الجثث وتصويرها ثم عرضها وفضح سياسة أمريكا في إخفاء جثثها 

وخسائرها.
اإلخوة  مع  ولقاءات  اإلستشهادية  العمليات  من  لعدد  عرض  تالها 
المنفذين قبل تنفيذ عملياتهم ولحاقهم بقوافل الشهداء ومنهم 
بعد  العراق  في  استشهادية  عملية  أول  منفذ  الكردي  بروا  األخ  
االحتالل ودخوله لبغداد، ونفذها بتاريخ 22 /7 / 2003 في منطقة 
الغابات بالموصل على رتل للقوات األمريكية فأوقع فيهم 20 قتيال 

ودمّر عددًا من آلياتهم، نسأل اهلل أن يتقبله في الشهداء، وتعد هذه العملية ثاني 
عملية استشهادية في العراق، فقد سبقه األخ عبد العزيز الغربي )أبو الحور( حيث 
قاد سيارة مفخخة إلى سيطرة عسكرية على تلة كرديكو على طريق )حلبجة ــ سيد 
صادق( وتم تفجير السيارة في أول عملية استشهادية أثناء الغزو األمريكي للعراق 

وتم إحداث نكاية كبيرة في صفوفهم وصلت إلى عشرات القتلى..
تاله األخ أبو عبد اهلل الدوسري من جزيرة العرب والذي نفذ عمليته بتاريخ 14 /10 
/ 2003 على مقر السفارة التركية في بغداد بعد أسبوع واحد على قرارها بإرسال 

جنودها إلى العراق.
اهلل  عند  نحسبه  صالح،  أبو  األخ  محطة  عند  لتقف  اإلستشهاديين  قافلة  وتستمر 
شهيدًا، الذي فجر سيارته المفخخة بتاريخ 20/ 11 / 2003 على مقر اإلتحاد الوطني 
الكردستاني الذي يترأسه العميل جالل طالباني في مدينة كركوك أثناء تحضرهم 
إلستقبال سفير الفاتيكان، فقتل اهلل على يديه عشرات العمالء ودمر أحرق آلياتهم 

وسيارتهم، وهلل الحمد والمنة.
أما األخ المهاجر أبو ثابت الذي نفذ العملية اإلستشهادية على معاقل الصليبيين 
، حيث كانت ضربة   2003  /  12/ بتاريخ 9  الموصل  في قضاء تلعفر غرب مدينة 
بينهم 150  آلية عسكرية وهالك 400 جندي من  مزلزلة أسفرت عن تدمير 30 
ضابط، ولم ينج من جنود اإلحتالل في تلك البناية سوى 4 فقط ، نسأل اهلل العلي 

القدير أن يتقبل أخانا في الشهداء.
تاله األخ )أبو حفص النجدي( ليدلي بدلوه ويفجر سيارته على مبنى وزارة الداخلية، 
ما أدى إلى مقتل ما بين 25-30 وجرح 101 من منتسبي الوزارة إضافة إلى تدمير 

عشرات اآلليات التابعة لهم، رحمك اهلل أخانا البطل وتقبلك في الشهداء.
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وختام اإلصدار كان رسالة إلى المسلمين بأن دين اهلل عزوجل أغلى من كل غاٍل وأن الصليبيين قد أجمعوا أمرهم لمحاربة اإلسالم واستئصاله، فالمنازلة 
قد بدأت والحور قد تزينت، وأن دين اهلل يناديكم ايها المسلمون، فهل من مجيب؟



ها هي بشائر النصر تلوح يف األفق، وسرايا املجاهدين تسود املوقف ولها الشوكة بفضل اهلل، فصالت وجالت على أعداء اهلل، 
ملا  وفاقًا  جزاءًا  اهلل،  بأعداء  وتفتك  معاقلهم  تدك  واالستشهاديني  الشهداء  قوافل  وهاهي  واملرتدين،  املحتلني  زلزلت  بعمليات 

اقرتفته أيديهم وحربهم للمسلمني.

إفتتح اإلصدار بجانب من منهج الجماعة في جهادها المحتلين والمرتدين، 
حيث أكدت الجماعة فيها على أمور أهمها:

إن الجهاد بالنفس والمال واجب على كل مسلم حتى تحرير كل أراضي 
المسلمين.

اإلسالم هو مصدر التشريع ال غيره.
من عاون أمريكا وساندها في حربها بأي شكل أو صورة هو كافر مرتد 

عن اإلسالم.
الوطنية والقومية والطائفية هي من روابط الجاهلية.

الجماعة ال تستهدف المسلمين وال األبرياء من النساء واألطفال والشيوخ 
العزل.

المسلمين في  الصليبي على  الطغيان  بدأ بعدها اإلصدار بمشاهد من 
العراق، وجانبًا من المجازر التي يتعرض لها المسلمون، مشاهدُ مؤلمةٍ 
لحال هذا البلد بعد احتالله من عباد الصليب، وجرائم يندى لها الجبين، 
للبيوت وقتل لألطفال  اإلسالم، وهدم  بالجملة لشباب  اعتقال  وعمليات 

والنساء بمعاونة من عمالء المحتل وأعوانه من حرس وشرطة.
فكان رد المجاهدين عنيفًا وسريعًا بعمليات مكثفة ونوعية بالصواريخ 
خسائر  فيهم  أوقعت  التي  االستشهادية  والعمليات  الناسفة  والعبوات 

فادحة.
الثقافية  المجموعة  شرطة  مركز  ليقتحم  )رميان(  األخ  لهم  فانبرى 
المحتل  عمالء  من  ضابطًا   30 ليقتل  داخله  نفسه  ويفجر  الموصل  في 
وصنيعته ويجرح 50 آخرين، وتم بحمد اهلل تدمير جزء كبير من المركز 

وتفجير مستودعات للعتاد بداخله.

الحزبين  استهدفتا  موجعتين  استشهاديين  وبعمليتين 
الكرديين )اإلتحاد الوطني الكردستاني( و)الحزب الديمقراطي 
وجالل،  مسعود  الردة  رؤوس  يقودهما  الذين  الكردستاني( 
نفذهما أسدين من أسود األنصار الغيورين على هذا الدين، 
فأوقعت العمليتين أكثر من 100 قتيل من مرتدي الحزبين 
تدمير  إلى  إضافة  جريح،   200 الـ  يقارب  وما  ورؤوسهم 
الديمقراطي  الحزب  من  القتلى  أبرز  من  وكان  المبنيين، 
الكردستاني: سامي عبد الرحمن، شوكت شيخ يزدين، سعد 
عبد  نريمان  العميد  هالو،  محمود  منتك،  أكرم  اهلل،  عبد 
المبنين  وتدمير  بياني،  روز  أحمد  خوشناو،  مهدي  الحميد، 

بشكل شبه كامل، وهلل الحمد.
على  ناسفة  عبوات  لتفجير  اإلصدار  عرضها  أخرى  وعمليات 
بالصواريخ والهاونات  الصليبيين وأعوانهم، وقصف  اآلليات 
لقواعدهم، ومن أبرز العمليات عملية تفجير سيطرة بغداد ــ 

واسط وتدميره بالكامل.
الشهداء  بركب  االلتحاق  قرر  فقد  البلوي  عمر  أبو  األخ  أما 
الطاهر مركز شرطة  ومواكب االستشهاديين، ففجر بجسده 
رحيماوة في كركوك بتاريخ 2 /محرم / 1425 الموافق 23 /4 
/2004 فقتل 30 ضابطًا من ضباط الشرطة العميلة وجرح 
55 آخرين وحرق 12 سيارة من سيارات الشرطة ودمّر المركز 

بالكامل، واهلل الفضل.
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تميزت تلك المرحلة من الجهاد بكثرة العمليات االستشهادية وطالبيها ممن لم يستطيعوا العيش مع الذل والهوان ولم يرضوا ما 
لحق بالعراق وأهله على يد المحتل الغازي وأعوانه المرتدين، وما فعلوه بالشيوخ واألطفال والنساء، فهبوا ينصرون دين اهلل بأغلى ما 
يملكون، أجسادهم وأرواحهم بذلوها رخيصة لهذا الدين، ومنهم األخ أبو عمر ففجر نفسه عند مدخل قاعدة البكر الجوية التابعة للقوات 
األمريكية شمال بغداد بتاريخ 1 /صفر /1425 الموافق 22 /3 /2004 فقتل أكثر من عشرة من جنود االحتالل األمريكي وعشرات من 

قوات الدفاع المدني العميلة وجرح أربعين آخرين، تقبلك اهلل في الشهداء يا أخانا أبا عمر ورزقك فسيح جنانه .. آمين.
وبعد أسبوعين فقط لحق بأخينا أبو عمر األخ خطاب الذي فجّر نفسه على دورية أمريكية في ساحة االحتفاالت في مدينة كركوك ما 
أسفر عن مقتل عشرة من جنود الصليب وجرح أربعة آخرين وقتل مترجم عراقي عميل واثنين من أفراد الشرطة، كما تم تدمير ثالثة 

آليات أمريكية من نوع همر.
واختتم اإلصدار بدعوة للمسلمين للحاق بركب الجهاد والمجاهدين ومن لم يستطع فالدعاء .. الدعاء.



إصدار شفى بحمد اهلل صدور المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، بعد أن 
كان التعتيم اإلعالمي سيد الموقف وتبجح أمريكا بانتصاراتها الوهمية في 
فمعسكر  مؤمنين،  قوم  لصدور  شافيا  لها،  مزلزاًل  عنيفًا  ردًا  فجاء  العراق، 
القعقاع الجهادي والتدريبات على القتال فيها كانت مرحلة مهمة من مراحل 
اإلعداد للقتال وتخريج دفعات من المجاهدين ذوو دراية باستخدام األسلحة 
وكيفية تنفيذ الهجمات وقتل أعداء اهلل، مع التركيز على الدروس الشرعية 
وأمور التوحيد والعقيدة والسياسة الشرعية التي هي سند المجاهد وذخره 

في المعارك.

والهجمات  النوعية  العمليات  األنصار مجموعة من  أسود  ينفذ  اإلعداد، وفيه  اإلصدار بعد  الثاني من  الجزء  القتال هو عنوان  ويستمر 
دكت  الصورايخ  من  بعدد  تبدأ  متسلسل،  استعراض  في  الهاون  وقذائف  والصورايخ  المفخخة  والسيارات  الناسفة  بالعبوات  المتوالية 
قواعد الكفر الصليبي، وفي صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك يهجم اإلخوة وتبدأ العمليات بعملية هجوم نفذت صبيحة يوم عيد 
الفطر على القوات البريطانية والتي تحولت فيما بعد إلى مواجهات كانت الغلبة فيها لإلخوة بعد أن أمطروهم بصواريخهم ونيران 

رشاشاتهم وأسلحتهم الثقيلة والقذائف الصاروخية.
ويستمر اإلصدار في عرض هجمات اإلخوة المجاهدين على القوات البريطانية واألمريكية بعمليات أرعبت المحتلين بفضل اهلل، وفي 
إطار عمليات قطع شريان الحياة للقوات األمريكية أي أنابيب النفط قام اإلخوة بتفجير عدد من الخطوط الناقلة للنفط وأسر عدد من 

حراسها.
أما المرتدون فقد كان لهم من عمليات اإلخوة نصيب حيث تم اعتراض رتل للشرطة العميلة على طريق كوت ــ بغداد أثناء توجهها إلى 

العاصمة لتعزيز انتشار الشرطة هناك، فكان اإلخوة لهم بالمرصاد.
أما غزوة المدائن، فكانت نصرًا مؤزرًا بفضل اهلل، فقد تمكن اإلخوة من السيطرة على منطقة المدائن والخالصة  بالكامل فاقتحموا 
مقرات الشرطة والحرس والمقار الحكومية وقتلوا جميع من كان فيها ودمروها وأحرقوها، ويسر اهلل لهم أن يغنموا كل ما فيها، مشاهد 
اإلخوة في  والرافضة، ويظهر  السنة  التي هي خليط من  المنطقة  المرتدين ويفتحون تلك  الصدور لألخوة وهم يكبرون على  تشفي 

اإلصدار وهم منتشرون بشكل كامل في القضاء بعد أن سيطروا عليه بشكل كامل، وهلل الحمد.
والجزء الثالث من اإلصدار هو جزء الغنائم، فيتم عرض مجموعة كبيرة من الغنائم التي حصل عليها اإلخوة من المحتلين والمرتدين.

ويختتم اإلصدار بتدريب لشبل من أشبال اإلسالم في مشهد مؤثر ال يدل إال على أن الجهاد باٍق إلى يوم القيامة، ويدل على التخطيط 
الشامل للجماعة في تدريب أشبال اإلسالم ليكونوا في الغد رجاالت المستقبل وحاملي لواء الجهاد بإذن اهلل.

شـفـاء 
  الـصدور 
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فرقاٌن واضح بيننا وبينهم، بين الحق والباطل بين جند اهلل وجنود 
حفنة  مقابل  الصليبيين  لخدمة  أرواحهم  نذروا  الذين  الشيطان 
يكونوا سدًا  لكي  األمريكي  عليهم سيدهم  يلقيها  الدوالرات  من 

وحصنًا لهم من ضربات المجاهدين.
ونماذج  المرتدين  تدريبات  ومعسكرات  مقرات  داخل  من  إصدار 
مع  يمارسوه  وما  حقيقتهم  توضح  االحتالل  جنود  مع  لهم  مخزية 
المحتل من الفواحش والعهر ولقطات مخزية، وما كنا لنظهر هذا 
الجزء البسيط منها إال إليضاح تلك الحقيقة المخزية عنهم، التي 
تبدأ هنا داخل المعسكرات التدريبية لتنتقل إلى بيوت المسلمين 
ويعتقلوهم  المسلمين،  أعراض  ويهتكوا  وينهبوا  ليقتلوا 

ويسوموهم سوء العذاب.

وعلى النقيض تمامًا نرى تدريبات المجاهدين وأفعالهم وصدقهم مع اهلل ومع أنفسهم وما العمليات االستشهادية ووصايا منفذيها 
والتي تظهر في آخر اإلصدار مصداقًا لذلك وخير دليل على صدقهم مع اهلل ومع أنفسهم، تقبلهم اهلل ورزقهم الجنة وألحقنا بركبهم .. 

آمـين.

الــفـرقـان  ::
بـني أوليـاء الرحمن 

و
أولـيـاء الشـيطـــان
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إصدار من إصدارات منبر أنصار السنة اإلعالمي والذي ظهر بشكل جديد ومبتكر واألول من نوعه من حيث الفكرة والمضمون وعلى شكل )أستوديو(، 
فقام اإلخوة في المنبر باستضافة أحد أعضاء الهيئة العسكرية للجماعة في حينها، في أستوديو المنبر، ليجروا معه الحوار مرافقًا لعدد كبير من 
العمليات الجهادية التي استهدفت المحتل وأعوانه، وقام األخ العسكري بتوضيح جملة من األمور على الساحة العراقية وشرح بعض العمليات التي 

نفذها اإلخوة المقاتلين جزاهم اهلل خيرًا، وأكثر األمور التي أثرت في النفس هو لحظة استشهاد األخ أبو الزبير تقبله اهلل في إحدى الغزوات.
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تغطية إعالمية من منبر أنصار السنة لمدينة الرمادي، حيث توجه أعضاء المنبر إلى مدينة الرمادي فأجروا لقاءات مع القادة الميدانيين هناك ولقاءات 
مع الجنود في ساحات النزال، وقام اإلخوة بالنزول إلى الشارع وعمل لقاءات مصورة مع المواطنين في الطرقات والسؤال عن أحوالهم وأوضاعهم 
ووجهات نظرهم وما يجول في خواطرهم، في مشاهد مؤثرة تدل على التالحم بين المجاهدين وأهلهم في تلك المدينة المجاهدة، ونشاهد كيف 

يتجمع الناس حول ويتدافعون من أجل الحصول على نسخ من اإلصدارات المرئية والمقروءة.
كما قام اإلخوة بزيارة طالب المدارس وتفقد أحوالهم والسؤال عن احتياجاتهم وتوزيع الهدايا عليهم وتشجيعهم على الدراسة والمواظبة عليها.

بالمحتل  فادحة  خسائر  أوقعت  والتي  الرمادي  مدينة  في  األنصار  مجاهدو  نفذها  التي  العسكرية  العمليات  من  كبير  عدد  عرض  اإلصدار  تضمن 
الصليبي وأعوانه، واختتم اإلصدار بنشيد جهادي لشبلين من أشبال اإلسالم، ليكون الختام مسكًا يقطر من أفواه هؤالء األشبال الرجال.
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غزوة من مئات الغزوات التي شنها أبطال اإلسالم على المرتدين أعوان الصليبيين الكفار، فقد قرر اإلخوة بعد التوكل على اهلل الهجوم على سيطرة 
زغيتون على طريق )كركوك-تكريت(، بعدما استفحل أذاها واشتكى منها المسلمون من ما يتعرضون له من خاللها من عملياتٍ إجرامية، إضافة 
إلى حمايتها لألرتال العسكرية األمريكية، فهب أسود األنصار في كركوك وهجموا عليها بكل شجاعةٍ وإقدام ليبيدوها عن بكرة أبيها، وكان توفيق 
اهلل حليفهم، فبعد مواجهة حامية من قبل اإلخوة، تمكنوا من اقتحامها وقتل كل من كان فيها من جيش الحكومة العميلة، إضافة إلى أسر عدد آخر 
منهم كما عُرضَ في اإلصدار، وتم تفجير السيطرة بعد غنم ما فيها من أسلحة وعتاد، وحين شاع خبر اقتحام السيطرة من قبل اإلخوة قرر المرتدون 
في جميع السيطرات المحاذية لسيطرة زغيتون والممتدة على نفس الشارع الفرار والنجاة بأنفسهم خوفًا وهلعًا من صوالت جند اهلل عليهم، فقام 

اإلخوة بالتوجه إلى السيطرات وتفخيخها وتفجيرها حتى ال يستطيعوا العودة إليها، وهلل الفضل.
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منبر أنصار السنة يستضيف مرة أخرى األخ أبو هاجر من ديوان الجند ليوضح جملة من األمور التي تخص القتال والمعارك الدائرة رحاها على أرض 
للمحتلين والمرتدين، وأكد في  المزلزلة  الجماعة وقدراتها وضرباتها  إمكانية  أبو هاجر  اندالعها، ووضح األخ  الرافدين بعد مرور ثالث سنوات من 
حواره مع األخ حسام الشمري على استمرار استهداف المحتلين وأعوانهم من حكومة الردة وكل من يتعاون مع األمريكان ويحذو حذوهم، ويستشهد 
بعشرات العمليات التي يعرضها اإلصدار والتي استهدفت أرتال المحتلين والمرتدين الذين قتلوا المسلمين واعتقلوا الموحدين وهتكوا أعراض أخواتنا 

الطاهرات الحرائر، ووضح سياسة الجماعة الشرعية وموقفها من سياسة المرتدين وتحكيم شريعتهم على شريعة رب األرباب وكفرهم بهذا العمل.
هذا وكان ختام اإلصدار مسكًا وألمًا في نفس الوقت، مسكًا كان يقطر من فاه أخانا الحبيب أبا محمد ونشيدًا راح يتحدى فيه بوش وجنوده، كيف ال وهو 
األسد الهصور الذي قتل على يديه العشرات من جنود االحتالل ويطوف بهم شوارع مدينة حديثة، وألما على فقده واستشهاده بعملية نوعية خطط لها، 

ولكن اهلل اجتباه ليكون في مقعد صدق عنده، نحسبه كذلك واهلل حسيبه.
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إن عمليات استهداف خطوط النقل واإلمداد للقوات األمريكية كان تكتيكًا ناجحًا استخدمه المجاهدون في حربهم الضروس مع الصليبيين، وفي هذا 
اإلصدار يقوم منبر أنصار السنة باستضافة أحد المسؤولين العسكريين وهو األخ )أبو هاجر( لتوضيح هذه العمليات وما أسبابها وكيف ينفذه المجاهدون، 
وما هي الطرق التي يتخذها الصليبيين في تنقالتهم وتحركاتهم، يرافق الحوار الذي أجراه األخ حسام الشمري عددًا من عمليات استهداف خطوط اإلمداد 

والنقل للصليبيين وأعوانهم.  ويختتم اإلصدار بعرض اعترافات لعدد من سواق األسطول البري الذي يرفد الجيش األمريكي باألغذية والمعدات.
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يبين هذا اإلصدار ما تقوم به الحكومة العميلة وأجهزتها األمنية 
البالد، ويعرض جانبًا من ما  السنة في عموم  الطائفية بحق أهل 
يجري للمواطنين ويصور أحوالهم بعد ما توجه كادر المنبر لعمل 
لقاءات مع المتضررين والذين أكدوا عمليات القتل واالعتقال التي 
تعرض لها أهليهم، في مشاهد مؤلمة تدمي القلب لما يجري على 
أهل السنة وشهاداتهم من نساء ورجال على ما تعرضوا له من قبل 
مليشيات الجعفري وصوالغ، أرباب المجوس وأصحاب الحقد الدفين، 
وكذلك مشاهد وصور التعذيب التي تعرض لها بعض من الشباب، 
ونشاهد في اإلصدار تشييع عدد من شهداء المدائن وشهداء عشيرة 
تعذيب  عمليات  بعد  حتفهم  لقوا  شهداء  من  لعدد  وصور  زوبع، 
لتصوير  اإلخوة  بعدها  توجه  والخيانة،  الغدر  زُمر  يد  على  شديدة 
مظاهرة من قبل سكان مدينة اللطيفية بعد مداهمات نفذها لواء 
مما  المرعبة  شهاداتهم  إلى  االستماع  وتم  الصيت،  سيء  العقرب 

جرى لهم على يدي المجرمين.
وأكد اإلصدار على أن هذا العمليات اإلجرامية طائفية وبأوامر من 

مراجع الروافض، بشهادات وأدلة وإثباتات.
بعد  سامراء  لمدينة  العسكري  المسؤول  مع  اإلخوة  التقى  بعدها 
تفجير المرقدين لتوضيح ما جرى، وأكد أن العملية نفذت بأجندة 
حكومية رافضية، ويظهر في اإلصدار شهادات مرئية لحراس المرقد 
عما جرى في تلك الليلة، وأكد الجميع أن الحكومة الرافضية متورطة 
أنهارًا  السنة وجرت  الذي وبسببه استبيحت دماء أهل  التفجير  في 
التي  الجرائم  من  بسيط  جزء  عرض  وتم  كبيرة،  رافضية  بمكيدة 
تفجير  بعد  السنة وشيوخهم  أهل  المدنيين ومساجد  بحق  نفذت 
المرقد، وما تعرض له فلسطينيو العراق في تلك الفترة وعمليات 

القتل واإلبادة التي مورست ضدهم.

وفي لمسةٍ حنونةٍ يقوم اإلخوة بتوزيع بعض الهدايا والمساعدات 
في محاولة لتخفيف آالم سكان منطقة الفرسان بمحافظة ديالى 

والذين هُجّروا من منطقتهم من قبل الروافض الحاقدين.
ويبشر اإلصدار في ختامه المسلمين في العراق بعمليات تشفي 
الروافض  المرتدين  ضد  الحقة  إصدارات  في  ستعرض  الصدور 
السنة لن تضيع سدى مادام فينا عرق ينبض، وجاء  فدماء أهل 
الرد سريعًا بسلسلة من اإلصدارت التي حملت اسم العرق النابض 

لصد حقد الروافض وهي :

•  عيـن اليـقيـن .

•  القـصاص العـادل .

•  وإن تـــعودوا نــعـد .

بما  والمعتقلين  والمظلومين  للشهداء  اإلخوة  انتصر  وفيها 
جزء  وهو  تصويره  واستطاعوا  عليهم  اهلل  منّ  وبما  استطاعوا 

بسيط لعمليات اإلخوة، وهلل الحمد.
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لقد بلغ السيل الزُبى، وتجاوزات المرتدين بلغت حدها، ووصلت إلى أسماع المجاهدين أفعالهم، فقد سبوا الصحابة رضي اهلل عنهم 
وكتبوا أسمائهم على أحذيتهم وتحرشوا بالنساء واعتقلوا الشباب وأذلوا الرجال، فهب إخوتكم لنصرة دين اهلل وحدوده وأعراض النساء، 
وليدفعوا الظلم واإليذاء، فكانت غزوة بلدروز إحدى مناطق محافظة ديالى المجاهدة، فتجهزوا وأعدوا العدة ليستأصلوا شأفة المجرمين 
مع  والتحموا  الردة  حرس  مقر  على  وانقضوا  كاألسود  اإلخوة  انطلق  المغرب  صالة  فبعد  مقرهم،  ويبيدوا  المنطقة،  من  ويخرجوهم 
المرتدين واقتحموا مقرهم وقتلوا منهم الكثير وفرّ الباقين بعد معركة قوية من جانب اإلخوة، حيث لم يجد اإلخوة صعوبة كبيرة في 
اقتحام المقر والسيطرة عليه، وقتل من تبقى فيه بعد أن ّفرّ الكثير منهم، فأحرق اإلخوة المقر وسيارات عمالء االحتالل وغنموا أسلحتهم 
وعتادهم، وقدر اهلل أن ينال أحد اإلخوة وسام الشهادة، نعم .. إنه أخونا المصور الذي أبى إال أن يكون داخل قلب الحدث لينقل الحقيقة، 
حقيقة خسائر المرتدين وانتصارات المجاهدين، فأتته رصاصة غادرة من أحد جنود الحرس المصابين والذي اعتقد اإلخوة أنه قد مات، 
وتم تشييع األخ ودفنه في جنازة مهيبة تقبله اهلل في الشهداء، وانطلق اإلخوة بعد دفن الشهيد ليجوبوا شوارع المنطقة فرحًا بنصر اهلل 

وتقوية لعزائم المسلمين.
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إصدار بيّن حقيقة المجاهدين، وشاهد العالم أجمع تالحم اإلخوة المجاهدين مع أهلهم من أهل السنة في العراق حيث يعرض اإلصدار 
المدينة،  المسلمين في تلك  الفقيرة فيها ليوزعوا مساعداتهم على  المجاهدين وهم يجوبون شوارع سامراء والمناطق  قيام اإلخوة 
ويظهر فيه تآلف المسلمين مع إخوانهم المجاهدين والمحبة بينهم، وترى أهازيج العجائز ودعائهم لألخوة بالنصر بشكل يثير الغبطة، 

وهذا ما حاول المحتل بشتى الطرق إخفائه وتغييره وتحويل هذه المحبة الجمة إلى كره وبغض.
والجزء الثاني من اإلصدار مالحم سطرها أسود األنصار ضد أعداء اهلل، ويوضح هذا الجزء مدى الحقد الدفين الذي يكنه الرافضة والمرتدون 
لهذه المدينة وأهلها، ومحاوالتهم لالستحواذ عليها، لتبدأ بعدها عمليات اإلخوة والتي تنوعت ما بين هجمات على مقرات المرتدين 

والمحتلين وتفجير للعبوات الناسفة على أرتالهم وقصف قواعدهم ومعسكراتهم.
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عصيٌة هي على المحتلين والمرتدين من الرافضة الحاقدين، فمنذ بداية المعارك معهم وهي تحصد أرواحهم وتحيل ليلهم 
نهارًا، وقتلت منهم مرارًا، وأذاقتهم بأسها وشدتها وغلظتها عليهم، ألنها لم تعتد على أقدام الكفرة والمرتدين، فأهلها 
أناس مسلمون، ال يرضون بالذل والمهانة أو الغدر والخيانة، نبذوا كل خائن وعميل، وتحملوا من جراء ذلك األهوال، أولئك هم 
الرجال، دمائهم روت األرض لتحكي قصص البطوالت واالنتصارات التي لم ولن ينساها المحتل الجبان، بل قتالهم وأشالئهم 

سيشهد لها الزمان، وسيسجل التاريخ من هنا لذلك المكان.
بهذه الكلمات الجميلة المعبرة، افتتح بها األخ )أبو رامي( ــ من ديوان اإلعالم ــ معد ومقدم اصدار )العصية(، هذا اإلصدار 
العراق، تغطية تمت  الجهاد في  لمدن ومناطق  اإلعالمي  السنة  أنصار  أخرى من تغطيات منبر  عبارة عن تغطية  الذي كان 
بحرفية ومهنية عالية، حيث توجه فريق عمل متكامل من ديوان اإلعالم إضافة إلى األخ أبو رامي واألخ المصور صالح الكركوكي 
واألخ همام أبو تيمية واألخ خالد أبو الوليد والذين ظهروا في اإلصدار، حيث جمع اإلخوة أدواتهم من كاميرات ومعدات تصوير 
واستقلوا سيارتهم وتوجهوا إلى مقصد اإلصدار في مدينة الرمادي المجاهدة، فكان اإلخوة هناك في استقبالهم، وبعد أخذ 
قسط من الراحة وتناول وجبة الغداء، توجه اإلخوة مباشرة إلى مكان التصوير في أحد المزارع، حيث وجدوا اإلخوة العسكريين 
والشرعيين والمسؤولين عن المنطقة في انتظارهم، فقاموا بإجراء حوارات معهم عن أحوال المدينة وبعض األمور الشرعية 

وأمور تحدث على الساحة.

خزائن الجهاد وحصاد السنوات  .. 34



35خزائن الجهاد وحصاد السنوات  ..

بعد ذلك يودع اإلخوة في ديوان اإلعالم المجاهدين هناك، وقد جلبوا منهم عددًا كبيرًا من العمليات المصورة التي نفذوها 
الهجوم  وعمليات  والهاونات  بالصورايخ  ودك  ناسفة  عبواتٍ  بين  ما  تنوعت  وقد  اإلصدار  في  ليتم عرضها  الفترة،  تلك  في 

واإلقتحام، إضافة إلى السيارات المفخخة وعمليات القنص.
وبهذا يختتم األخ أبو رامي بكلماته الجميلة:

هذه هي الحكاية، وليست هي النهاية، فللقصة بقية في مدن ومناطق أخرى، الرجال هم نفس الرجال، وإن اختلفت الوجوه 
واألشكال ..

نــخـذلـهــم اهلل  بــعــون  واإلصــرار  بــالعــزم 

قــواعــدهــم ونـدمــــر  نــهـاجـــم  اهلل  بــإذن 

يــدمـرهـــم الـلـي  وهــذا  بالـعبـوات  نـنسفــه 

تحصـدهم إلبي كي سي  العدوان  على  واصوبت 

الــهــــم الحــرس والـــشــرطــة صــاروا دروع   

نــذبـحــهـم اهلل  بــإذن  جــينــاهــم  بــالذبـــح 

غـايـضهـم والــفــاروق  لـلــصــديــق  أنــصــار 

خـادمـهـم يــصيــر  الـلــي  اهلل  بــإذن  مــذبـوح 

عـرضــي انتـهـك يــا اخـوان جـاني طفل منهم

دخلتهـم محلـى  يـا  ابـطــال  تـجينـا  بـرة  ومـن 

الـهـــم أنـصـار  وأحـنة  الـنــة  هـم  مـهـاجـرين 

مـخـرجـهـم إيــران  تــصيــر  الـحكومـة  وخـلـي 

مـنهــجــهـــم والــسنـة  الــقرآن  ســالحــهـم 

اجـمـعـهــم والـقــادة  المــنصـور  الشـافــعــي 

نــخذلـهــم اهلل  بــعـون  واإلصــرار  بــالــعــزم 

نـجـاهـدهـــم هـبــوا  األنـصــار  جـمـــــاعـة 

يـعــاونـهــم  وكـلمــن  أمـريكــــا  عـدونــــا 

لـدرعـهــم نـهـابـه  مـا  الخيـر  بـينــا  أبـطـال 

الهـم هيـه  أرتـال  عـلــى  نـرمـي  وبـالقـاذفـة 

يعاونهم يتـسـابـق  حيـف  يــا  الــردي  شــوف 

نـحــاربهــــم  واحـنــا  ضـدنـــا  والــرافضـــة 

الهـم  يـوالـي  يقبـل  مـرتـد  رافـضـــي  إلكــل 

نـرعـــــــبهم  بـتكبيـرة  احنــا  الـردة  ونـهزم 

ضدهم  يكف  اللي  ياهو  تصيح  العقيدة  وأخت 

الهـم يـطب  استشهـادي  بحـزام  لـو  بـسيـارة 

دخـلتــهم  مـحـلــى  يـا  القــاع  تشـــق  أسـود 

مـعــاقلـهــم دكــوا  الـخـضـرا  وبـالـمنـطقة 

الهم  يصـل  اللـي  يـاهـو  راس  رفـعـة  أنـصـار 

قـائـدهــم تـحفـظـلــي  ادعـــوك  أنـا  رِب  يــا 

نـجـاهـدهـــم هـبــوا  األنـصــار  جـمـــــاعـة 

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

 * * *

* * *

وقام اإلخوة بإلقاء نشيد جهادي عادًة ما ينشدوه أثناء توجهم إلى المعارك والغزوات، وهذا ما جاء فيه:
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بعد ورود معلومات عن قدوم قوات رافضية من الحرس الحكومي لمهاجمة مدينة شهربان في محافظة ديالى، تجهز اإلخوة وأعدوا 
العدة لصد أي هجوم على هذه المدينة، فتجمعوا وتوزعوا في المناطق التي سيدخل منها عناصر الردة وأبلغوا األهالي بإغالق المحالت 
والبقاء في بيوتهم حفاظًا على سالمتهم، وما هي إال فترة وجيزة ويأتي المرتدون في محاولة القتحام المدينة واعتقال وقتل المسلمين 
فيها وانتهاك أعراضهم، فهبّ اإلخوة عليهم هبة رجٍل واحد، فأتاهم الموت من كل حدب وصوب، وكانت ضربات المجاهدين عليهم نارًا 

تلظى، ما اضطرهم إلى الهروب بعد أن خلفوا وراءهم ثمانية قتلى وآليتين محترقتين، وهلل الفضل أوال وآخرًا.
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الغزوة  تنفيذ هذه  الشهادة قبل مدة بسيطة من  وأعوانهم ولقي من اهلل  بالمحتلين  الذين فتكوا  األفذاذ  األبطال  بأحد  تيمنًا  الغزوة بهذا اإلسم  سميت هذه 
المباركة.

غزوة مباركة نفذها اإلخوة على قوات الردة التابعة لحماية الطرق في قضاء بلد شمال العاصمة بغـداد، وتحديدًا على طريق المؤدي إلى مدينة سامراء، حيث وردت 
معلومات استخباراتية رفيعة المستوى ودقيقة عن نية المرتدين نصب كمائن للمجاهدين في تلك المنطقة، فقرر اإلخوة نصب كمين مضاد لهم، فأعدو العدة 
نيران  بوابل من  وأمطروهم  اإلخوة  عليهم  آلياتهم حتى هجم  وترجلوا عن  أن وصولوا  وما  وانتظروهم هناك،  بها  التحصن  ينوون  التي  األماكن  إلى  وتوجهوا 
أسلحتهم الرشاشة والصاروخية ونيران القناصة وكان الهجوم ضاريًا ومن ثالث محاور واستمر لما يقارب الـ 15 دقيقة سطر فيها اإلخوة أروع المالحم واستطاعوا 

بفضل اهلل أن ينهوا المعركة لصالحهم بعد أن قتلوا 9 من جنود الردة وجرحوا ما ال يقل عن 15 آخرين، وهلل الفضل والحمد.
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إصدار يعرضه منبر أنصار السنة لتشجيع المجاهدين على عمليات التصوير وبث روح المنافسة فيها، وهو عبارة عن أفضل 20 عملية تفجير بالعبوات الناسفة نفذها 
أسود األنصار في مختلف القواطع والمدن، وتم مراعاة عدة مسائل في هذا العمل، أهمها:

ستظهر عملية واحدة لكل قاطع على األكثر إلتاحة المجال لجميع القواطع.
تراعى في التصنيف والترتيـب جمـلة أمـور: • دقــة إصـابـة الـهـدف • بـراعة الـمصـور • المـشـاهـد والمـؤثـرات الـمـحيطـة بالتصويـر • فـعاليـة وقـوة الـتـفجيـر 

• مدى حساسية موقع التفجير من الناحية األمنية.
وعرض اإلصدار أقوى العمليات التي نفذت في تلك الفترة.
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إصدار مؤثر تدمع له العيون، ففيه أولئك األبطال الذين فقدناهم وافتقدتهم سوح الجهاد، وميادين العز والشرف، بدأ اإلصدار الذي يظهر فيه األخ 
أبو البراء الشامي منفذ عملية الموصل االستشهادية التي استهدفت بناية لقوات البيشمركة المرتدة التي سامت المسلمين سوء العذاب، فانبرى 

لها أبو البراء ليكون رجاًل من قليل من قليل من قليل ممن يضحون بأرواحهم رخيصة إلعالء راية هذا الدين.
إتصل األخ أبو البراء بأمه وأبلغها بأنه يتحضر للزواج وأن إخوته معه يتهيئون للزفاف، وبعد أن فهمت مقصده ودعت له بالتوفيق، في مشهدٍ مؤثر 
لتضحيات األمهات ــ كأم أبي البراء ــ بأغلى ما يملكون، بفلذات أكبادهن، نصرة لهذا الدين، فبهؤالء األمهات تعلوا راية الحق وننتصر بإذن اهلل 
على أعدائنا، استقل أبو البراء سيارته التي فخخها بيديه ليدك جموع الردة والعمالة مقباًل غير مدبر، فقتل كل من كان في البناية ويقدر عددهم 
بخمس وثالثين مرتد، وأسقط البناية على رؤوسهم جزاءًا وفاقًا لم كسبت أيديهم وحربهم للمسلمين والمجاهدين، رحمك اهلل أبا البراء ورزقك 

الجنة..آمين.
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سلسة مباركة تدل على تالحم المجاهدين بالمسلمين والمحبة العظيمة التي يكنها الطرفين لبعض، اربعة إصدارت تم نشرها على 
فترات متعاقبة، إصدارات تبهج القلب وتفرح كل صديق وتغيض كل عدو، حيث يقوم اإلخوة بالمباركة للمسلمين بمناسبة قدوم عيدي 
الفطر واألضحى وتوزيع األضاحي والهدايا والعيديات عليهم، ويتواجدون معهم في المساجد والشوارع والبيوت، لينشروا الفرحة 
رحماء  فهم  الكفار،  على  أشداء  هم  كما  المجاهدون  فهاهم  البغيض،  اإلحتالل  مزقها  قد  والتي  أفواههم  على  البسمة  ويزرعوا 

بينهم.
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إن أشد ما حاول االعالم األمريكي المعادي إخفاءه بشـتى الـوسائل والسبل، واقنـاع الـنـاس بـعكسه،
 هي عالقة المجاهدين بأهلهم المسلمين، فلطالما أظهر المجاهد بصورة القاتل المرعب الوحشي 
الفضائيات  فاغرقوا  الغرض  لهذا  االعالمية  قدراتهم  كل  ووظفوا  االنسانية،  عن  البعد  كل  والبعيد 
العالقة  لكسر  محاولة  في  حقيقتهم،  بخالف  المجاهدين  مظهرين  الرخيصة،  بالدعاية  المأجورة 

وتفتيتها ما بين المسلمين واخوانهم من المجاهدين، خابوا وخسئوا..

واموالهم  نذروا دمائهم  الذين  االفذاذ  المجاهدون  فهؤالء 
التصرفات،  البعد عن هذه  بعيدون كل  رخيصة هلل عزوجل 
وبعيدون كل البعد عن استهداف المسلمين األبرياء، كيف 
وهم اهلهم واخوتهم وعوائلهم الكريمة، فواهلل ما جاهدوا 
وما حملوا ارواحهم على اكفهم اال لرفع راية اهلل اكبر ورفع 
الصائل،  العدو  هذا  ورد  المسلمين  عن  والحيف  الظلم 
ديننا  يريد  البحار  وراء  من  القادم  الحاقد  البربري  الهمجي 
الدين  ليذوذوا عن  البالد  رجال  واحتالاًل، فهب  قتاًل  وبالدنا 
واالرض والعرض، فكيف يوضعون اليوم في خانة االتهامات 

الرخيصة والدعايات المضللة الخبيثة..
اال رسالة تعكس  ان سلسلة اصدارات رحماء بينهم ما هي 
ورحمة  المجاهدين  الخوانهم  المسلمين  وألفة  محبة 
صدر  وقد  المسلمين،  الهلهم  الجم  وحبهم  المجاهدين 

حديثًا من هذه السلسلة )االصدار الرابع( ..

اصدارٌ يشفي الصدور ويثير الغبطة ويحرك المشاعر لما رأيناه فيه من 
العالقة الحميمة والوطيدة بين المجاهدين واهلهم،  ففي العيد ينتشر 
ويدخلوا  وجوهم  عن  الدمعة  ويمسحوا  اهلهم  ليهنئوا  المجاهدون 
ومن  استطاعوا  بما  عليهم  ويوزعون  قلوبهم،  الى  والفرحة  البسمة 
الحلويات  ويوزعوا  الميسورة،  واالسر  الفقيرة  العوائل  على  عليهم  اهلل 
والنصر  بالخير  لهم  ودعائهم  لهم  الناس  محبة  ونرى  بالعيد،  ابتهاجا 

والتمكين..
هذه االصدارات من اكثر ما يغيض المحتلين والمرتدين، فهي تكذيب 
لهم ولدعاياتهم وافتراءاتهم على المجاهدين ومحاوالتهم لشق الصف 

المسلم خابوا وخسئوا، فاهلل متم نوره ولو كره الكافرون..
والحمدهلل رب العالمين.
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بعد ما استفحل آذاهم ووصل إلى قتل فتاة دخلت إلى اإلسالم بعد أن كانت من الطائفة اليزيدية، في مشاهد بشعة لطريقة قتلها وتسليم عناصر 
الشرطة إلختنا دعاء إلى عبدة الشيطان ليقتلوها ركاًل ورجمًا وأمام أنظار جميع اليزيدين الذين هلهلوا فرحًا لقتلها، وبعد أن وصل الخبر إلى أسماع 
اإلخوة، وشاهدوا التصوير المفجع للحادثة، أقسموا باهلل أن يأخذوا بثأر أختنا الطاهرة، فجهز اإلخوة لحملة كبيرة يردون فيها على تلك الحادثة، إال 
أن أحد اإلخوة أبى إال أن تكون أشالؤه متطايرة في سبيل اهلل، فتطوع األخ أبو أسماء بعد أن لم يحتمل تلك المشاهد المؤلمة، لينغمس في مركٍز 
للشرطة العميلة المجرمة، وعناصرها الذين قاموا بتسليم األخت دعاء لعبدة الشيطان، ففخخ سيارته وانطلق مقباًل غير مدبر، ليقض مضاجعهم 
ويدمر مركزهم، رحمك اهلل أخانا أبو أسماء العراقي وتقبلك في الشهداء، وليعلم العالم أجمع أن دماء المسلمين ال يستهان بها عندنا، والويل كل 

الويل لمن ينتهكها.
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جريمتين يندى لهما الجبين، األولى كانت مشاهد آلثار قصف أمريكي بالطائرات الحربية أعقبتها مداهمات لقرية صغيرة في محافظة ديالى تسمى 
)الهاشميات(، ما أدى إلى قتل الكثير من العوائل وهدم لبيوتهم دون تفريق بين طفل أو شيخ أو امرأة، ويعرض اإلصدار جانبًا من شهادات األهالي 

على المجزرة، إضافة إلى مشاهد للدمار الذي حل بالمنطقة وصورًا للشهداء تقبلهم اهلل وال حول وال قوة إال باهلل.
أما العملية الثانية فهي مشاهد آلثار اقتحام حرس الردة وجنود العمالة ألحد بيوت المسلمين جنوب العاصمة بغداد، حيث ساقهم حقدهم الرافضي 
الدفين لقتل كل من كان في البيت من الرجال، كبارًا وصغارًا وهم نائمون في فراشهم، وكل ذنبهم أنهم من أهل السنة، وال حول وال قوة إال باهلل.

ونرى في اإلصدار جثث القتلى وآثار الدمار والتخريب الذي حّل بالمنزل، وشهادات النساء على ما حّل برجالهم وأطفالهم، ويروون ما جرى من إهانات 
للنساء، وإنزاع لمالبس طفلة عمرها ست سنوات والتهديد بعمل ذلك مع باقي النساء، في مشاهد تدمع لها العيون على ما جرى ويجري في بالد 

الرافدين على أيدي المحتلين والرافضة والمرتدين بحق األبرياء المسلمين.
وينتهي اإلصدار برسالة إلى كل المجاهدين بالثأر لهؤالء المستضعفين ورد االعتبار ألهل السنة الموحدين، من كل مرتد وعميل، اهلل قد بلغنا .. 

اللهم فأشهد.
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خابوا  المجاهدين،  على  المدينة  إلثارة سكان  محاولة  في  والبيشمركة  األمريكان  نفذها  التي  النكراء  الجريمة  لهذه  خاصة  بتغطية  انفردنا  حيث 
وعناصر  المحتلين  تورط  فيها  أكدوا  الواقعة،  على  عيان  لشهود  وشهادات  بالمنطقة  لحق  الذي  الشامل  الدمار  مشاهد  اإلصدار  فعرض  وخسئوا، 

البيشمركة بالتفجير اإلجرامي، وال حول وال قوة إال باهلل.
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بدأت  التي  الحقبة  ولتلك  األنصار  لتاريخ  وتوثيق  عرض 
الجماعة حتى يوم عرض  العراق منذ نشأة  في جبال شمال 
اإلصدار، ونشاهد في اإلصدار المعسكرات التدريبية ألنصار 
اإلسالم قبل االحتالل األمريكي، والدورات الشرعية، وتهيئة 
الشوكة  تقوي  التي  المادية  واإلمكانيات  الوسائل  كافة 
المتوفرة  والوسائل  والذخائر  واألعتدة  األسلحة  جمع  من 
للحفاظ على بيضة  الالزمة  العدة  واستكمال معظم جوانب 
يتنامى  الذي كان  الخبيث  العلماني  االكتساح  اإلسالم وصد 
يومًا بعد يوم على حساب ما بقي من مظاهر ووجود إسالمي 
في المنطقة، وللخروج من حالة التمييع التي كانت تعيشها 
لعزة  وإرجاعًا  اإلسالمية،  الالفتة  ترفع  التي  الحركات  معظم 
األطروحات  وغلبة  األكلة،  تداعي  نتيجة  المسلوبة  المسلم 
كل  بقيادة  الخبيثة  العلمانية  لهجمات  وردًا  االستسالمية، 
من جالل الطالباني ومسعود البرزاني ومن حذا حذوهم من 
عمالء الصهيونية والصليبية والرافضة الذين كانوا يحاولون 
على قدم وساق اإلنقضاض على ما ظهر من نواة تبشر بخير 
قامت  عمومًا،  وللمسلمين  الخصوص  وجه  على  للمنطقة 
هذه الثلة وبعد االتصال بعدد من الشباب الموحد المؤمن 
بوجوب اإلعداد والجهاد وبعد استشارة أهل الرأي والتجربة 
من أهل الثغور والعلماء العاملين والثقاة المعتمدين على 
التي  للمخاطر  التصدي  بكيفية  اإلسالمية،  األمة  مستوى 
تواجه هذه الصحوة اإلسالمية، فأرشدونا إلى الصبر وتقوية 
تنمية  على  والتركيز  الجهادية،  الصحوة  وقواعد هذه  جذور 

الطاقات وإن اقتضت الضرورة،

تفريغ  عدم  عليكم  يجب  العدو  نوايا  ومعرفة  الساحة  استقراء  وبعد   
لذا وبعد  له،  الذي كنا نحتاط  أمكن، وقد حصل  بما  والتصدي  الساحة 
من  األول  في  اإلسالم  جند  جماعة  عن  اإلعالن  تم  الجهد  إستفراغ 
اإلعالن  وهذا  الشافعي،  اهلل  عبد  أبي  الشيخ  بقيادة  عام 2001  أيلول 
كان تعبيرًا عن عمل منهجي عرف بأسماء وواجهات أخرى في المراحل 
مجاميع  وتقويتها  قيادتها  في  وشارك  اإلعالن  سبقت  التي  السرية 
القوة والتجارب  الذين جمعوا بين مكامن  وقيادات من بقاع عدة من 
السابقة وجانبوا مواطن الضعف فيها، فأعلن الجهاد لوقف زحف القوات 
أدنى  أو  التي أصبحت قاب قوسين  الطالباني  التابعة لجالل  العلمانية 
من السيطرة على منطقة بيارة والقرى التابعة لها والقريبة من مدينة 
المسلمين ممن  تحت سيطرة  كانت  والتي  العراق  حلبجة شمال شرق 

نذروا أنفسهم لخدمة الدين.
وال  أحداث معينة  أو  لمواقف  أفعال  ردود  يكن مجرد  لم  الجهاد  إعالن 
مكاسب  أجل  من  الزكية  بالدماء  لنضحي  وال  خارجية  بأوامر  متعلقًا 
نواة  على  للحفاظ  منهجيًا  جهادًا  كان  بل  الكفار،  من  ضيقة  دنيوية 
دعوة التوحيد، لذا كان الهدف منذ بداية انطالقه هو المحافظة عليه 
مساره،  عن  تحريفه  وعدم  استمراره  أجل  من  والنفيس  الغالي  وبذل 
المجاهدين  شيخ  رأسهم  وعلى  المعتمدين  الثغور  علماء  لها  وشهد 
العالمة )محمود بن عقيالء الشعيبي( بعد اإلستقراء والريادة والشهادة 
والمشاركة والمعايشة والمواصلة، شهادة مكتوبة أنها جماعة شرعية 
رايتها ظاهرة صحيحة سليمة المعتقد والمنهج متزايلة عن دار الكفر 
ومتفاصلة معهم ببراءة معلنة، القتال معها جهاد واجب والهجرة إليها 
مشروع واجبة، مشروعة لمن استطاع إليها سبيال، وعلى هذا أمضى أهل 

العلم ميثاقهم، وصادقوا وأشهدوا اهلل والعدول من المسلمين.
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المجاهدين في تلك  واستمر اإلصدار بعرض عمليات 
أمرها  على  الجماعة  وثبتت  المرتدين،  ضد  الفترة 
على الرغم من كل الصعوبات التي واجهتها الجماعة 

واستمرت في جهادها ضد الباطل.
غزو العراق كان مرحلة جديدة للجماعة توقعتها األنصار، 
من خالل قراءاتنا للساحة وما يعلنه الجيش األمريكي 
الذي  للطالباني،  وإرضاًء  الصليبي  الذي وبدافع حقده 
قدم عشرات التقارير التي تبين امتالك األنصار لألسلحة 
الكيمياوية، فعرض األمريكان بدورهم مواقع لألنصار 
الجماعة  فلمست  كيمياوية،  مصانع  أنها  أساس  على 
بحفر  فبدأت  مواقعها،  بضرب  الخبيثة  أمريكا  نية 
طويلة،  لحرب  تحسبًا  والمؤن  العدة  وإعداد  الخنادق 
آذار  من   21 ليلة  ففي  الحسبان  في  كان  ما  وحصل 
بالصواريخ  الجماعة  معاقل  بضرب  الغزو  بدأ   2003
التي وصل عددها في الليلة األولى إلى 107 صاروخ إال 
أن اهلل سلم الجماعة ولم ينل الشهادة إال أحد اإلخوة 
الجماعة بعشرات الصواريخ  تقبله اهلل، واستمر قصف 
التصدي لهم بقدر  وأكثرها فتكًا وأكبرها حجمًا، وتم 
عمق  إلى  قتالية  مفارز  لهم  إرسال  وتم  اإلستطاعة 
النكاية  القوات المشتركة األمريكية والطالبانية وتم 
الترصد  معسكر  ضرب  منها  أماكن  عدة  في  فيهم 
لألمريكان بين قريتي دراشيش وعدن، فقتل عشرين 
يقصفون  جعلهم  مما  المرتدين،  من  وعدد  صليبيًا 
انبرى  المباركة  الليلة  هذه  وفي  جبهاتنا  كالمجانين 
أحد اإلخوة المهاجرين من جزيرة العرب وهو األخ عبد 
العزيز الغربي )أبو الحور( حيث قاد سيارة مفخخة إلى 
سيطرة عسكرية على تلة كرديكو على طريق حلبجة 
عملية  أول  في  السيارة  تفجير  وتم  صادق  سيد  ــ 
إحداث  وتم  للعراق  األمريكي  الغزو  أثناء  استشهادية 
نكاية كبيرة في صفوفهم وصلت إلى عشرات القتلى.

وقبيل احتالل العراق ودخول القات الغازية أرضه، غيرت الجماعة من أسلوب 
القتال من الجبهوي إلى أسلوب قتال المدن والكر والفر، فنزلت الجماعة من 
القوات  دخلت  أن  وما  العراق،  ووسط  جنوب  إلى  الشمال  في  الجبال  سفوح 
المدن  الجماعة بفضل اهلل قد تمركزت داخل  الرافدين حتى كانت  إلى أرض 
والمحافظات واستطاعت بفترة قصيرة كانت قد جمعت الكثير من المقاتلين 
والجماعات تحت راية واحدة، وقد ألجئنا الوضع األمني لتغيير اسم الجماعة إلى 
أنصار السُنة بداًل من أنصار اإلسالم، وكانت أول عملية للجماعة بعد 22 يومًا 
على االحتالل، في األول من أيار 2003 وهو يوم إعالن انتهاء المعارك الكبرى، 
وأسفر عن مقتل أحد جنود الصليب، وشيئًا فشيئًا ازدادت العمليات الجهادية 

وبدأت تلحق خسائر فادحة بالصليبيين.
ينتقل اإلصدار بعدها إلى مراحل اإلعداد التي مرّ بها المقاتلين عبر معسكر 
مع  لينزلوا  المجاهدين  من  دفعات  خرج  والذي  بالجماعة  الخاص  القعقاع 
أعداء  فأذاقوا  عليهم،  ويشدوا  المرتدين  على  ليصولوا  الساحة  في  إخوانهم 

اهلل الذل والهوان.
والتي  المشهورة  االستشهادية  الغزالني  معسكر  بعملية  اإلصدار  وذّكر 
أبو  األخ  العربية  الجزيرة  أسد  فأوقع  الكفر،  ورؤوس  الصليب  مضاجع  أقضت 
الرئيسي 100 قتيل و200 من  الناسف وسط المطعم  عمر الشمري بحزامه 
الجرحى ومنهم أفراد من القساوسة، ما اضطر إلى قدوم وزير الدفاع األميركي 
دونالد رامسفيلد شخصيًا للتخفيف على جنوده وما أصيبوا به من هول هذه 

الصدمة.
وأكد اإلصدار أيضًا على العالقة الوثيقة بين الرافضة واألمريكان ومشاركتهم 
والتعذيب  القتل  لعمليات  صور  ظهرت  النكراء،  الشنيعة  بجرائمهم  لهم 
الشنيعة التي نفذها جيش الدجال وزمرة الغدر المعروفة بفيلق بدر، وكان رد 

المجاهدين عنيفًا مزلزاًل.

علـى الـعـهــد بــاقــون ..

على العهد إلن اهلل وعدنا إحدى الحسنيين .. أال إن وعد اهلل حق ..

على العهد ولن نستبدل نعمة الجهاد وسوح الوغى بوعود دنيئة رخيصة ..

على العهد إلن األمة تنتظر من يعيد لها مجدها وعزها ويربط حاضرها بماضيها ..

علـى العـهـد .. علـى العـهـد.. علـى العـهـد ..

النــهـم أعـداء اإلسـالم .. ونـحـن أنـصـار اإلسـالم ..
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غزوة مباركة على عمالء االحتالل وصنيعته، فبعد التخطيط للغزوة وتبيان أهدافها واإلعداد لها، توكل اإلخوة على اهلل، ليدكوا معقاًل من 
معاقل المرتدين في قضاء المقدادية بديالى، حيث قام اإلخوة بالهجوم على مصرف الرافدين الذي يتخذه حرس الردة مقرًا له ومنطلقًا 
لعمليات التصفية واالعتقال بحق أهل السنة األبرياء في المنطقة، فكان نصرًا مؤزرًا بفضل اهلل وهجومًا ضاريًا استخدم فيه اإلخوة شتى 

أنواع األسلحة الخفيفة والثقيلة، فاقتحموه وقتلوا كل من بقي فيه، ثم تفخيخه وتدميره، بفضل اهلل.
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هجوم على القوات األمريكية في محافظة ديالى، قام فيه اإلخوة بعد التخطيط الجيد واإلعداد المناسب، وبعد إخالء المنطقة من السكان 
والمارّة خوفًا عليهم من األذى، قاموا بفضل اهلل بإلحاق هزيمة وخسائر فادحة بالقوات األمريكية المتواجدة في المنطقة، وأمطروهم 
بقذائف الهاون وإطالقات الرشاشات والقذائف الصاروخية ومن جميع االتجاهات والمحاور، وقدّر اهلل عز وجل أن يصاب في الهجوم أحد 

اإلخوة إصابة طفيفة، بعد أن تكللت الغزوة بالنجاح وهلل الحمد والفضل.
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بكركوك  الرياض  منطقة  في  اإلخوة  نفذها  غزوة  حول  اإلصدار  قصة  تتمحور  اإلعالمية  األنصار  مؤسسة  إصدارات  من  جديد  إصدار 
استهدفت نقطة تفتيش تابعة للجيش العميل، فبعد أن اشتكى المواطنون من أفعال هذه السيطرة وما تقوم به حالها كحال باقي 
سيطرات المرتدين والعمالء من اعتقال وإيذاء للمسلمين، هبّ إخوتكم أسود مدينة كركوك ليقتلعوا هذا السيطرة عن بكرة أبيها 
فهجموا هجمة رجل واحد واقتحموا تلك السيطرة وقتلوا من بداخلها وأحرقوا آليات المرتدين وغنموا أسلحتهم، وفجروا السيطرة بعد 

أن انسحبوا بفضل اهلل سالمين غانمين.
وحارب  وسانده  الصليبيين  مشروع  فلك  في  سار  من  وكل  وعبيدهم،  األمريكان  صنيعة  المرتدين  إلى  برسالةٍ  اإلصدار  واختتم 

المسلمين:
واهلل لن ينفعكم أسيادكم األمريكان، فتوبوا وارجعوا، فباب التوبة مفتوح، ورب األرباب غفور رحيم ..

وإال فإننا نعلنها مدويًة ..
إننا لكم بالمرصاد، وسنقتص منكم عاجاًل أم آجاًل بإذن اهلل تعالى، واهلل موالنا وال مولى لكم ..
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إصدار مدوّي، فرض نوعيته، هو من إصدارات مؤسسة األنصار اإلعالمية، إصدار أريد له أن يكون شوكة في حلوق الصليبيين والمرتدين 
وإعالمهم، فقد ملئوا الفضائيات ضجيجًا بعمليتهم العسكرية على محافظة ديالى، لكن تلك العملية المهزومة لم تكن على أرض الواقع 
إال عملية إعالمية، بل وعلى العكس كانت الخسارة لهم فيها كبيرة جدًا، وفوق تخيلهم، بل كانت كثرتهم وبااًل عليهم، فانفجرت عليهم 

العبوات الناسفة من كل حدٍب وصوب، وأمطرت األرض كما السماء، أمطرت نارًا وحممًا عصفت بهم.
ولكشف زيفهم وكذب إدعائاتهم، توجه إخوتكم إلى قلب الحدث، لتغطية ما يدور هناك وكشف حقيقة تلك العملية المزعومة، فكانت 
هذه التغطية الميدانية للمدينة وألحوال المجاهدين فيها مرفقة باألدلة، أدلة على خسائرهم وانتصاراتنا، فديالى العز ومجاهدوها 

األبطال أوغلوا في المحتلين قتال وجرحًا وفي آلياتهم تدميرًا وحرقًا.
هذا اإلصدار والذي تمت ترجمته إلى اللغة اإلنكليزية، جاء ردًا على العملية العسكرية األمريكية على محافظة ديالى )السهم الخارق(، ردٌ 
على األرض بمجموعةٍ كبيرةٍ من عمليات تفجير العبوات الناسفة التي استهدفت قوات االحتالل األمريكي وآلياته في تلك الحملة، وردٌ 

إعالمي بتوثيق هذه العمليات وإخراجها في هذا اإلصدار.
باإلضافة إلى تغطية ميدانية شاملة للمدينة، تم فيها عمل لقاءات مع المجاهدين والنزول معهم إلى الشوارع، والتنقل معهم أثناء 
أوضاع  الحديث حول عدة محاور، حول  الناسفة، ودار  العبوات  إلى حوار موسع مع مفرزة  المدينة، إضافة  ليليةٍ في  قيامهم بدورياتٍ 
المدينة والعملية العسكرية المزعومة وردهم عليها، باإلضافة إلى المراحل التي تمر بها عملية تفجير العبوات الناسفة من تصنيع وزرع 

وتفجير، والكلفة المادية لها مقابل الكلفة المادية لآلليات التي يتم تدميرها واعطابها.
دماء  في  التورع  بعدم  واتهامهم  المجاهدين،  تشويه سمعة  والتي هدفها  المعادي،  اإلعالم  يثيرها  التي  الشائعات  على  اإلخوة  ورَدّ 
المدنيين األبرياء، ردَّ بالكالم وبالصور، حيث ظهر في اإلصدار عدة عمليات تم إلغائها أو تأجيلها بسبب تواجد المدنيين بالقرب من 

مكان اإلنفجار خوفًا على حياتهم.
إصدار أغاظ المحتلين والمرتدين كثيرًا، فتم التعتيم عليه بشكل كبير، بل واجه حربًا شعواء، حيث حاول الصليبيون ومن معهم بكل 

األساليب والوسائل التعتيم عليه وعدم إظهاره للعالم، وهذا دليٌل على كذبهم وزيف عملياتهم )الهوليودية(.
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إصدار خاص بعمليات القنص التي لطالما أرعبت أعداء اهلل وحصدت أرواحهم وقطفت رؤوسهم، يتضمن اإلصدار مشاهد لتدريبات على 
سالح القنص، إضافة إلى مجموعة من عمليات القنص التي استهدفت جنود اإلحتالل، وأسقطتهم صرعى بفضل اهلل.
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عملية استشهادية نفذها أخ مجاهد لم يرضى باالحتالل وال الذل والهوان، فبعدما علم اإلخوة توقيت اجتماع عدد من رؤوس الردة في 
مقر للبيشمركة المرتدة، هبّ األخ أبو حمزة، وشمّر عن ساعديه، ليكون قاتلهم بإذن اهلل، وتجهز ليكون عريس الحور في ذلك اليوم، 
وانطلق بسيارة نقل من نوع )كوستر( ليدك معقاًل للبيشمركة العميلة فقتل العشرات منهم وجرح أكثر من ذلك، وقتل المجتمعين فيها 
من رؤوس الردة، وهدم المقر على رؤوسهم، أال قد ربح البيع أبا حمزة، أال قد ربح البيع، تقبلك اهلل في الشهداء وأسكنك فسيح جنانه، ولن 

تهزم أمة فيها أمثالك، بارك اهلل لك ولوالديك .. آمين.
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كان إصدارًا جديدًا لمؤسسة األنصار اإلعالمية، اختلف نوعًا ما عن غيره، فتحدث باللغة الكردية، ألنه كان موجهًا إلى أهلنا المسلمين األكراد في شمال 
العراق، رسالٌة واضحٌة ألهلنا هناك، وبنفس الوقت لطواغيت وأرباب اليهود وعمالئهم، بيّن اإلصدار التاريخ النير لجماعة أنصار اإلسالم، ودورها 
الريادي إلحياء مفهوم تطبيق الشريعة والجهاد في سبيل اهلل ويبين مسيرة األنصار المستمرة في التصدي لمؤامرات اليهود والنصارى وعمالئهم 

على اإلسالم وأهله.
هو اإلصدار الشبيه بإصدار األنصار .. تاريخ وثبات، حيث التوثيق التاريخي والتبيان من يوم نشأة الجماعة والظروف التي مرّت بها، وما رافق ذلك 

من أمور شتى.
فيبدأ بنبذه قصيرة وكلمات لها وقعٌ في القلب للقائد )عبداهلل خه ليفاني(، ومن ثم التدريبات العسكرية للمقاتلين في سبيل اهلل، وكذا وحال جماعة 

أنصار اإلسالم في وقتها، ومن ثم الفترة التي لحقت ذلك يوم أن كان العمل بإسم جماعة أنصار السنة.
يعرض اإلصدار الكثير من العمليات النوعية لألخوة المجاهدين، ويبين للمسلمين األكراد حقيقة البيشمركة المرتدين، ويستشهد بأقوالهم في 
الفضائيات، ويربط ذلك بأفعالهم على األرض، حيث إعتقال اآلمنين واألبرياء، فيكشف زيفهم وكذبهم، كما ويعرض حقيقة الرافضة الحاقدين كما 

بينا ذلك في عدة إصدارات.
إستبشر المسلمون هناك بهذا اإلصدار، وفرحوا له فرحًا شديدًا، فكانوا متعطشين لمعرفة حقيقة ما يجري، واستقراء األحداث، خاصًة أن اإلصدار كان 

قد وزعه عليهم أبناءهم وأهلهم المجاهدين.

خزائن الجهاد وحصاد السنوات  .. 78



79خزائن الجهاد وحصاد السنوات  ..



إصدار متميز من ناحية الفكرة والمضمون، فهذا النوع من العمليات-الهجوم بالرمان الحراري- باتت وكما وصفها اإلصدار باتت اليومَ 
من أخطِر وأقوى العمليات، فقد وقفت القدرُة األمريكية، والقوُة العسكريُة الهائلُة لها عاجزًة عن ايقافها ووضِع حدٍ لها، فباتت ترعبهم 

وتقض مضاجعهم، وباتوا يتوقعون الهجوم بها في أي لحظة، وكل شخص بات يمثل لهم قاذفًا لتلك الرمانات.
وتفعياًل لدور هذا السالح المرعب، قام مجاهدو قسم التصنيع والتطوير ذوي العقوِل النيرة، من افتتاِح خطٍ إلنتاِج هذا النوِع منَ السالح، 
وبإمكانياتٍ وتكاليفَ بسيطة، بعدَ أن كاَن االعتمادُ، فيما سبق، على الرماناتِ الحراريةِ الروسيةِ الصنع، والتي هيَ من ذخائِر الجيِش 
السابق، ونجحوا ِبفضِل اهلل عزّ وجل من تصنيع هذه السالح وإنزال هذهِ الرمانات إلى ساحةِ القتال، بعد تجريبها واختبارها، والتأكدِ 

من كفائتها في المعركة، وأطلقوا عليها اسم )حمم(..
وتم ترجمة هذا االنجاز عمليًا بانزالها فعليًا الى ارض المعركة، فكانت النتيجة كما شاهدناها في اإلصدار، حيث تم عرض صور عدد من 
عمليات استهداف ارتال القوات األمريكية برمانات من نوع )حمم(، والمالحظ في هذا النوع من العمليات شجاعة وجرأة األخ المنفذ)قاذف 
الحمم( ورباطة جأشه وخفة حركته، فتراه يضرب بيد من حديد آليات العدو وينسحب، أمام ذهول وعجز العدو، ووقوفه دون أن يحرك 

ساكنًا، وهلل الحمد.
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إنَّ رواية ما يحدث في ساحات الجهاد من قصص وتفاصيل، وما يجري في طياتها من أحداث وعبر، ليس المراد منها مجرد 

السرد والخبر، بل هي تذكيرٌللنُُّفوِس وإحياٌء للُقُلوب، وهي جديرة بحق أن نقف عليها وندقق عند معانيها وما ترمي إليه من 

دروس وعظات، وإال تذهب هدرًا على أصحاب العقول السليمة واألفكار القويمة، وقد لفت اهلل عزَّ وجل في كتابه إلى أهمية 

القصص واإلتعاظ بأحوال السابقين فقال: ) لََقْد َكاَن ِف َقَصِصِهْم ِعْبٌَة ِلُوِلي اْلَلَْباِب ( )يوسف:111(، فنسأل اهلل عزَّ وجل أن 

يجعلنا من الذين يعتبرون بالحوادث .. فما أكثر العبر وأقل اإلعتبار.

احداث  تدور  المبارك،  الجهاد  قصص  والفداء،  التضحية  قصص  والشجاعة،  البطولة  قصص  احدى  الكتيب  هذا  في  وسنروي 

واجهت  اهلل،  بذلت نفسها رخيصة في سبيل  وأبطالها مجموعة مجاهدة  ابطالها في مدينة كركوك،  لنا  رواها  التي  قصتنا 

هذه المجموعة التي اليتجاوز عدد أفرادها أصابع اليد الواحدة، الغطرسة األمريكية وتبجحها، وجعلتها تفر من أمامها كالحمر 

المستنفرة.
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عدد من اإلصدارات الداخلية التي لم تنشر على شبكة اإلنترنت، وكانت خاصة بالقواطع، حيث توثق عمليات كل قاطع على حدة، وضمّ 
كل إصدار عدد من العمليات الجهادية المتنوعة ..

جنود الدين

أسود الطارمية

أحباب الصوالت وفرسان البطوالت

الـرعـد

سياحة االبرار
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أمسية جهادية يلقيها أبو العباس النجدي

صـرخـة دعـاء

صوالت األمجاد في العاصمة بغداد

أسود الشرى

رســـالـة



قول الصوارم 2

زئير األبطال

كان من ضمن النشاطات لإلخوة في ديوان اإلعالم، هو العمل على تحويل البيانات والتقارير 
إلى مادة صوتية، حيث يلقيها أحد المجاهدين بصوته، ليتم نشرها وتوزيعها مع 
المادة المقروءة، وهي تنشر باسم منبر أنصار السنة اإلعالمي في ذلك الحين، 
إليه بفضل  واليوم وبعد أن وصلت مؤسسة األنصار اإلعالمية إلى ما وصلت 
اهلل، فإن العمل وحقوق النشر عائدٌ لهذه المؤسسة حفظها اهلل والقائمين 

        . إن المواد السمعية ذات فائدة عظيمة جدًا، ليس من جانب عليها
الحرفية في إعداد المادة أو التقرير فحسب، إنما لها تأثير 
آخر على السامع أو المتابع، فهي طريقة أخرى إلعالم الناس 
توزيعها  على  يعملون  وقتها  في  إخوتكم  وكان  بالحدث، 
بشتى الطرق بين أقراص مدمجة أو أشرطة كاسيتات 
تم  وقد  هذا  اإلنترنت،  شبكة  على  سيما  ال  وغيرها، 
أبي  للشيخ  المهمة  البيانات  من  العديد  ونشر  توزيع 
عبد اهلل الشافعي وكذا بيانات القيادة أو ديوان الشرع 

والقضاء.
المرئية، فهي  الصوتية لإلصدارات  للتقارير  بالنسبة  أما 
اإلعالم  ديوان  في  اإلخوة  بعض  كاهل  على  تقع  أيضًا 
ليقوموا بإلقائها بعد اإلعداد والترتيب وذلك بواسطة 
ما تيسر لهم من األجهزة الحديثة، والمادة في هذه 

الحالة تنشر مع اإلصدار فحسب.
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من المعلوم أن المجالت عادة ما تعبر عن لسان حال من يصدرها كالجماعات أو األحزاب أو الهيئات أو ما شابه أيًا كان انتمائه ومهما كان 
مشربه، لذلك فمجلة أنصار السنة كانت معبرة عن لسان حال الجماعة ومنهجها وعقيدتها، تمكنا في بداية األمر من تأسيسها وبناءها 
بناءًا قويًا، ورصدنا الكثير من الّكتاب والطاقات والخبرات والمشايخ وطلبة العلم لرفد المجلة بما يفتحه اهلل عليهم، وبالفعل فقد قمنا 

بإصدار ثالثة عشر عددًا منها.

كان الناس متعطشين تواقين ألمثال هذه المجالت، وهذه األصوات 

اللحاق بالجهاد والمجاهدين،  إلى  الحق، والدعوة  إتباع  إلى  الداعية 

البالد  لهذه  ما جاءوا  وأنهم  الصليبيين،  والغزاة  الكفار  وبيان حال 

حاملين لنا الورود واألكاليل، إنما جاؤوا حربًا صليبية ضد اإلسالم، 

يستأصلون الجهاد وأهله الموحدين، لكن أنى لهم هذا، فدين اهلل 

غالب والجهاد قائم وماٍض إلى قيام الساعة.

حيث  فشئيًا،  المجلة شيئًا  تميزت هذه  ذلك  لحقت  التي  الفترة  في 

اإلرتقاء بالمستوى التصميمي وطريقة العرض، فكان إبداعًا ملموسًا، 

أما بخصوص النشر فكانت تطبع منها اآلف النسخ لتوزع على مختلف 

محافظات العراق في المساجد واالسواق والشوارع.

وما يدل على مصداقية هذه المجلة نقول أن الكثير من كتّابها قد 

ترجم كالمه الى فعل فأما أن يكون ُقتل أو ُأسر أما الباقين فالكثير 

والشرف  العز  ساحات  في  يتنقلون  اهلل  سبيل  في  مهاجرون  منهم 

وفي مدن الجهاد، يقاتلون أعداء اهلل هنا وهناك وقد حال هذا األمر 

دون تواصلهم معنا، لذلك ولفترة معينة تريثنا في أصدار المجلة، 

المشوار عبر هذا  والطاقات لمواصلة  الجهود  اليوم بتجميع  ونقوم 

المنبر اإلعالمي ليرجع الى سابق عهده بإذن اهلل تعالى.



مجلة دورية باللغة الكردية موجهة إلى اإلخوة األكراد في شمال العراق، وعموم المسلمين األكراد في العالم، 
صدر منها تسعة أعداد، تعثرت كثيرًا خالل مسيرتها، وهي اآلن تصدر وبشكل دوري بفضل اهلل.
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نشرة دورية تصدر عن مؤسسة األنصار اإلعالمية، 

توثق لعمليات اإلخوة المجاهدين من جميع قواطع 

الشرعية  المقاالت  من  عدد  على  وتحتوي  الجهاد 

والشعرية  واألدبية  والعسكرية  والسياسية 

بأقالم مجاهدي األنصار وغيرهم، وتم إصدار ست  

وخمسون عددًا حتى اللحظة وهذه النشرة مستمرة 

من  ومتابعة  إهتمامًا  وتلقى  تعالى،  اهلل  بفضل 

الكثيرين.

تلتها،  التي  في بداية دخول األمريكيين واألعوام 

يوم أن كان اإلخوة المجاهدين يتحركون على قدٍم 

وساق، كان الشارع تحت سيطرتهم، استغل اإلخوة 

المستمر  بالنشر  الفترة  هذه  اإلعالم  ديوان  في 

المساجد  في  وغيرها،  المجالت  لهذه  والدائم 

والشوارع والبيوت والمحالت، حيث يتم طبع اآلالف 

تحت  العراق،  مناطق  شتى  في  وتوزيعها  منها 

هيكلية منظمة، وفرق متخصصة لذلك.

اهلل  عباد  على  اهلل  أعداء  ضيق  أن  وبعد  اآلن  أما 

مرادًا  األمر  هذا  أصبح  والموحدين،  المجاهدين 

صعبًا، لذا قّل هذا الشيء كثيرًا، ويتم النشر حسب 

الوضع الراهن لمنطقة ما أو مكان معين، فكانت 

والمواقع  للنشر  بديل  خير  العنكبويتة  الشبكة 

أكمل  الجهادية تقوم بما عليها على  والمنتديات 

وجه في نشر وتوزيع كل ما يصدر عن المجاهدين، 

جزا اهلل القائمين عليها خير الجزاء .

هذه الحال بالنسبة لتوزيع النسخ لعوام المسلمين، 

أما عن المجاهدين فكان لزامًا أن تصلهم نسخ من 

أحوال  من  الجديد  بمتابعة  ليقوموا  المواد،  هذه 

خاصًة  ومقترحاتهم،  آراءهم  وإبداء  الجهاد  وأخبار 

وإن الكثير منهم قد ال يتسنى له المتابعة بشكل 

اإلنترنت  شبكة  يستخدم  ال  قد  بعضهم  أو  يومي 

لمتابعة أحوال المجاهدين.



ال

   1| عقيدتنا ومنهجنا

  2| منهجنا في اإلعتقاد والعمل

  3| إلى أمتنا الغالية ومجاهديها األبطال

  4| من ثمرات الجهاد

  5| وصية

  6| العيد .. تعظيم وتكبير

  7| تحذير

  8| الشرطة .. الواقع والحكم

  9| تذكير البرية بالشروط العمرية

10| هذا بيان للناس عن حال إخوان الخناس

سلسلة توثيقية لسير الشهداء العطرة، والذين روت دمائهم الطاهرة 
أرض الرافدين، وكان سرد سير هؤالء األفذاذ حسب مناطقهم، وصدر 
منها عددان لحد اآلن، هما: شهداء بلد وشهداء كركوك، ونأمل صدور 

العدد الثالث قريبا بإذن اهلل.

هذا جزٌء يسير، بل قليل من كثير، من المطويات والمنشورات والكتيبات التي 
في  ونشره  عمله  تم  منها  والكثير  لصقها،  أو  وتوزيعها  بعملها  اإلخوة  قام 
الفترات واألعوام األولى لدخول القوات األمريكية، فهي سهله العمل والتوزيع، 
وصغيرة الحجم، وكثيرة الفائدة، يتم سرد األمور ذات األهمية فيها، توضيح 
وتبيان للمسلمين والغافلين، أو تنبيههم بأحداث وأخبار ساحات الجهاد، على 
سبيل المثال تبيان حال الشرطة العميلة وأنها صنيعة أمريكية، مع الترهيب 
في ذلك، وأن من يسلك هذا الطريق فقد دخل في الردة، ومن ثم التأصيل 
وتحريضهم  وغيرها،  الكفرية  المسالك  هذه  ببغض  أهلنا  ونصيحة  الشرعي 

على دعم الجهاد ومساندة المجاهدين.
استبشر الكثير من الناس بهذه األمور، فأن هناك من يحميهم ويتصدى للغزاة 
األميركيين وأعوانهم المرتدين، ال سيما أن هناك من يدافع عن دينهم، أال 

إنهم أبناءهم وأهلهم المجاهدين.

في طريق الجهاد الطويل تمر بنا اإلبتالءات والفتن، فطريق الجهاد طريق شاق طويل، حافل بالعقبات، 
مقرون بالدماء واألشالء، وباإليذاء واالبتالء .. وبالصبر نأنس الضياء الذي نستبين به األمور.

ومن الواجب علينا واألمانة التي في أعناقنا، تحتم علينا الدفاع والذوذ عن المجاهدين المخلصين، 
وكشف زور وبهتان غيرهم، فـ )سفر الحقيقة( سفرٌ ال كذب فيهِ وال رياء، سفر كتب بدماء الشهداء، 

وتضحيات  رخيصة،  ليست  شهدائنا  فدماء  المعتقلين،  وبصبر  المجاهدين،  وبعرق 
المجاهدين المخلصين ال يمكن أن تذهب هباءًا منثورًا، وشرع اهلل ال يمكن تبديله، وإّن 
الشرف الكبير، والعزّ العظيم الذي سطره المجاهدون في العراق، ما كان إال بتمسكهم 
بكتاب اهلل وسنة رسوله، فهذه األمة ال تستمد الشرف والعزة إال من استمساكها بأحكام 

اإلسالم.
، وهوان، واستعباد، ألعظم من أي  وإن ما نعانيه اليوم من جراء ترك هذا السبيل، من ذلٍّ
المجاهدين، فاستسلموا  اإلسالم، وكرامة  الذين فقدوا عزة  دليل، وبرهاٌن يزهق دعوى 

للعدو بحجة طلب السلم الذي جنحوا له .
به،  المجاهدين  ولتعظم نفوس  والشرف،  للعز  بيانًا  الحقيقة(  ألجل هذا كله كان )سفر 

وتقوى عزيمتهم، وتطمئن قلوبهم.
صدر من السلسلة عددان وستسمر لكشف أي غموض أو إلتباس على ساحة الجهاد.
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الجماعة، أصّل  الشرع والقضاء في  كتيب صادر عن ديوان 
في  الشرع  حكم  العراقي  للناخب  وبيّن  الحاكمية  لمسألة 

انتخابات مجالس المحافظات ورأي الجماعة فيها.

الشرع  ديوان  فيها  وضح  حيث  سابقتها،  في  الحال  هو  كما 
والقضاء إلى المسلمين حال اإلنتخابات، ومهزلة الديمقراطية، 

وأنها صنيعة أمريكية جديدة، وقول الشرع في ذلك.

رسـالــة 
فـي بـيـان وحـكـم االنتـخـابـات الـعـراقيـة 2010

سلسلة املعتقالت األمريكية.. واقعٌ وتحليل
إعتقال  لحظة  إبتداءًا من  الرافدين  بالد  في  األمريكية  القوات  أقامتها  التي  السجون  وتحليٌل مفصل، عن  تاريخي،  توثيقٌ 
واإلدارية،  القضائية،  الناحية  القائم هناك من  والنظام  السجون،  التعامل معه، وهيكلية  ولحين خروجه، وكيفية  المعتقل 
والصحية، والتنظيمية، وسنذكر بالتفاصيل كل ما يتعلق بهذا الملف بمصداقية ومهنية على شكل حلقات متسلسلة، كل 

حلقة تتكلم عن ناحية معينة وجانب معين من جوانب عملية األسر واإلعتقال .

الحلقةاالولى :

أسباب قيام 
املداهمات 
واإلعتقاالت
)كيفية وصول 

المعلومة للعدو قبل 
خروجه إلى الهدف(

الحلقة الثانية :

الرحلة اىل 
املجهول ...

المداهمات وارهاب 
اآلمنين...



إليك أخي المجاهد..سننتصر .. 
إي وربي سننتصر

الجــزء األول مـن تـاريــخ جـمـاعـة أنصـار اإلسـالم

إنَّ رواية ما يحدث في ساحات الجهاد من قصص وتفاصيل، وما يجري في طياتها من أحداث وعبر، 
ليس المراد منها مجرد السرد والخبر، بل هي تذكيرٌللنُُّفوِس وإحياٌء للُقُلوب، وهي جديرة بحق أن 
نقف عليها وندقق عند معانيها وما ترمي إليه من دروس وعظات، وإال تذهب هدرًا على أصحاب 
العقول السليمة واألفكار القويمة، وقد لفت اهلل عزَّ وجل في كتابه إلى أهمية القصص واإلتعاظ 
بأحوال السابقين فقال: )لََقْد َكاَن ِف َقَصِصِهْم ِعْبٌَة ِلُوِلي اْلَلَْباِب( )يوسف:111(، فنسأل اهلل عزَّ 

وجل أن يجعلنا من الذين يعتبرون بالحوادث .. فما أكثر العبر وأقل اإلعتبار.
وسنروي في هذا الكتيب احدى قصص البطولة والشجاعة، قصص التضحية والفداء، قصص الجهاد 
المبارك، تدور احداث قصتنا التي رواها لنا ابطالها في مدينة كركوك، وأبطالها مجموعة مجاهدة 
بذلت نفسها رخيصة في سبيل اهلل، واجهت هذه المجموعة التي اليتجاوز عدد أفرادها أصابع اليد 

الواحدة، الغطرسة األمريكية وتبجحها، وجعلتها تفر من أمامها كالحمر المستنفرة.

كلما طال النصر وبَعُد، واشتد أذى الكفار وارتَعد، حَنَّتْ نفوس المسلمين إلى نصر الباري 
جل جالله، واشتاقت القلوب إلى ذلك اليوم الذي فيه يَمَكن أولياء الرحمن، لِيكسروا الظلم 
والطغيان، وليُطهروا الناس من رجس شياطين اإلنس والجان، فقد طال ليل الظلم، وطالت 
أوقات الذل، وآن لها أن تعود، تلك األيام التي كان فيها اإلسالم يقود، هو ليس حلمٌ وليس 

وهم.. إنما هو حق.
اليك أخي المجاهد سننتصر، بذل ذليل اوبعز عزيز سننتصر، طال ذلك اليوم ام قصر.. سننتصر، 
قتل الوالد او الولد..سننتصر، اخذت االرض ام انتهك العرض .. سننتصر .. اي وربي سننتصر.

الجزء األول من من تاريخ األنصار... وهي ورقات تحكي تجربة فتية تصدر لها نخبة من شبيبة التيار 
الجهادي إلقامة إمارة إسالمية متمكنة على أرض انحياز لها، وهي تعد فصالً في تسليط األضواء 
على صفحات من تاريخ األنصار نسردها ضمن إطار الحراك التاريخي الشامل للجهاد في العراق، 
وإن هذه الورقات ال تعد السفر الكامل لسيرة الجماعة وإن كانت اقتباسات من وقائعها الحركية 
أو ما يتعلق بها، لكنها ستكون إن شاء اهلل هادفة لتعزيز خبرات قيادات المسيرة الجهادية وقد 

أسميناه "شواهد من تاريخ أول راية جهادية للتمكين و اإلمارة في العراق".
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عملية مشهورة هي األولى من نوعها بهذا الحجم أوقعت فيهم خسائر فادحة وفي مأمنهم ما استدعى مجيء قائد القوات األمريكية 
مباشرة إلى القاعدة، وتعزية بوش ألسر الضحايا.

فقد قمنا بفضل اهلل سبحانه بتدبير عملية ألعداء اهلل في عقر معسكراتهم، حيث قام أحد المجاهدين والذي فدى نفسه هلل ولنصرة 
دينه بدخول معسكر الغزالني في الموصل الذي تتخذه القوات األمريكية الصليبية معقاًل لعدوانها على المسلمين، وبتاريخ 13/ ذي 
القعدة/1425 - 25/ كانون األول/2004 وبفضل اهلل استطاع هذا االستشهادي أن يخترق كل الحواجز األمنية حتى وصل إلى مطعم 
المعسكر الذي يتناولون طعامهم فيه وقام بتفجير نفسه ليحدث مقتلة عظيمة في صفوف الكفار الصليبيين ويدخل الرعب في قلوبهم 

وحلفاءهم من المرتدين.
وعلية نبشر أمة اإلسالم بأن النتائج األولية لهذه العملية )حسب مصادرنا( قتل أكثر من 100 من األمريكان وحلفاءهم من المرتدين 
وجرح أكثر من 200 آخرين، ألن الذين يتواجدون في هذا المطعم في وقت الغداء )الذي هو وقت تنفيذ العملية( أكثر من 500 صليبي 

ومرتد وقد شوهدت طائرات اإلسعاف وهي تتوالى في نقل القتلى والجرحى.

خير ما نختتم به هذا الجهد اإلعالمي هو تذكير ببطوالت وشجاعة المجاهدين على أرض الرافدين، فعملياتهم أقضت مضاجع 
المحتلين والصليبين وعمالؤهم، ليس على مستوى العراق فحسب بل على مستوى العالم أجمع، وبات الغرب يحسب ألف حساب 
قبل أن يفكر في إعادة الكرة ومحاولة احتالل أي دولة إسالمية، وهذا جزء بسيط مما استطعنا توثيقه لعمليات أقضت مضاجع 

قوات االحتالل األمريكي وعمالئهم وأرعبتهم وأوقعت فيهم خسائر فادحة باألرواح والمعدات.
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بروانة  مدينة  في  األنصار  أسود  نفذها  التي  العمليات  أقوى  من 

جمادي   /27 بتاريخ  العراق  غرب  األنبار  محافظة  في  حديثة  شمال 

اآلخرة/1426 - 3/ آب/2005، والتي كان هدفها أسر عدد من جنود 

األمريكان وبخطة محكمة وضعها األخ أبو محمد "تقبله اهلل" الملقب 

بـأسد المنطقة الغربية، حيث قام اإلخوة بنصب كمين محكم للقوات 

األمريكية  بعد أن تمركزت هذه المجموعة من المجاهدين في منطقة 

الجزيرة وهي منطقة صحراوية شاسعة يستخدمها المجاهدون عادة 

سد  في  األمريكية  القاعدة  على  الهاون  وقذائف  الصواريخ  إلطالق 

حديثة وفي كل مرة تقوم القوات األمريكية بالرد على مصادر إطالق 

أيام  تسعة  المنطقة  تلك  في  األبطال  المجاهدون  ورابط  القذائف، 

أن  المنطقة بعد  القوات األمريكية في تلك  بانتظار نزول  بلياليها 

كثف المجاهدون من إطالق الصواريخ وقذائف الهاون.

عجلتين  تحركت  الفخ حيث  في  المارينز  قوات  فقد وقعت  وبالفعل 

من نوع همر قرب أحدى التالل في المنطقة ونزلت منها دورية راجلة 

وعددهم تسعة جنود لتنصب كمينًا لمجاهدينا عند إطالقهم لقذائف 

الهاون ولكن كمينهم وقع في كمين المجاهدين قال تعالى: )َوَمَكُروا 

َمْكًرا َوَمَكْرنَا َمْكًرا َوُهْم ال َيْشُعُروَن( )النمل:50( ، فبعد نزولهم مباشرًة 

وهم  أسرهم  النية  في  وكان  جانب  كل  من  المجاهدين  حاصرهم 

أحياء لكنهم بدأوا بإطالق النار فما كان من المجاهدين إال فتح وابل 

)قبل  الهاون  بقذائف  إخوانهم  يساندهم  الرشاشة  أسلحتهم  من 

المجاهدين  إنقض  قصيرة  مدة  وبعد  األمريكية(  الطائرات  وصول 

على قوات المارينز مع إطالق نار كثيف، فوصلوا لهم فمنهم من مات 

ومنهم من يحتضر فقام األبطال بذبح من كان حيًا منهم فهلكوا 

جميعًا إال واحدًا منهم كان مصابًا لكن لم تكن إصابته برأسه فظل 

يستنجد بالمجاهدين فأسره المجاهدون، وقبيل وصول المروحيات 

وبسرعة شديدة قام المجاهدون بحمل هذا األسير وأسلحة ومعدات 

الهلكى من الصليبيين ثم رجعوا سالمين غانمين ولم يصب أحدًا 

من المجاهدين في هذه العملية، وهلل الحمد والمنة.
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أسر الضابط الياباني والذي كان يعمل مدير أمن في قاعدة عين األسد األمريكية غرب العراق وقتل 12 عمياًل وخمسة 
من عناصر الحماية األجانب حمايته بهجوم ضار وعنيف بتاريخ  1/ ربيع الثاني/1426 - 9/ ايار/2005.

 -1425  /6  / بتاريخ 30  الردة  استهدفت حرس  التي  العمليات  أبرز  من 
2004/8/16 حيث ألحق اإلخوة خسارة فادحة بالمرتدين وغنم المجاهدون 
أكبر كمية من الغنائم حيث كان المعسكر يضم أكثر من 200 من قوات 
تم  بحيث  المعسكر  نحو  لياًل  الزحف  تم  حيث  للعتاد،  ومخزنًا  الحرس 
محاصرته من كل الجهات ما عدا طريق ما يسمى بـ )باب النظام( لفتح 
من  المفروض  الحصار  نطاق  ضمن  المجاهدون  ورابط  لهروبهم  منفذ 
الساعة 11:00 لياًل إلى 3:00 فجرًا، حيث تم خاللها رصد حركة الحراس و 
توزيع المجاهدين وفق الخطة المرسومة، وفي تمام الثالثة تم إنذار قوات 
المجاهدين  قبل  من  الصوتية  المكبرات  طريق  عن  المعسكر  في  الردة 
بوجوب ترك المعسكر وإال  فالموت مصيرهم، و بالفعل بدأت قوات الردة 

و من هول الصوت بالفرار لينفذ كل واحد بجلده.
حاول  حيث  واحدة  حالة  في  إال  المرتدين  قبل  من  المقاومة  وانعدمت 
أحد الحراس فوق برج للحراسة بإطالق طلقات فما كان من المجاهدين 
إال أن ردوا عليه بقاذفة ليسكتوه إلى األبد، و بدأت عملية القصف على 
الـ  وصواريخ  الهاون  بقذائف  فيه  الحراسة  أبراج  واستهداف  المعسكر 
فلم  المجاهدين،  أفواه  من  تنطلق  اكبر  اهلل  صيحات  تصاحبها   RPG
يبدر المرتدون أي ردة فعل فأصبحوا كالخشب المسندة، وأثناء ذلك قام 
المجاهدون حول المعسكر بالهجوم على األبراج مع التكبيرات التي دوت 
الجهة  تعالى من  اهلل  بفضل  المجاهدون  التف  ثم  المعسكر  في محيط 
كان  فما  جدًا  عاليًا  جدارًا  وكان  الجدار  وصلوا  حتى  للمعسكر  الخلفية 
اهلل  اكبر  اهلل  مكبرين  مجتمعين  بدفعه  يقوموا  أن  إال  المجاهدين  من 
واقتحمه  تعالى  اهلل  بإذن  الجدار  سقط  حيث  يتوقع  لم  ما  فحصل  كبر، 
مدبرين  المعسكر  من  بالهرب  المرتدون  قام  ذلك  أثناء  المجاهدون، 

خائبين خاسرين.
األكبر من  الجزء  المعسكر و 2 من مرافقيه فيما هرب  آمر  وقد تم أسر 
نظرًا  الجثث  جرد  من  اإلخوة  يتمكن  ولم  البقية  وقتل  الصليب  حراس 
قام  بعدها  فجرًا  الخامسة  الساعة  في  اإلنسحاب  تم  حيث  الوقت  لضيق 
إنتصار  معالم  من  معلمًا  لتكون  وتفجيرها  البناية  بتلغيم  المجاهدون 

الحق على الباطل.

العدد النوع

150 قطعة سالح نوع كالشنكوف.
25 .R.B.G قاذفة نوع
3 أجهزة للتنصت.

30 درعا بشريا )النوع األمريكي(
500 مخزن لسالح الكالشنكوف.

5 نواظير ليلية.

15000 طلقة كالشنكوف.

1 سيارة بيكب نوع فاو دبل كابينة.
1 جهاز كومبيوتر.
3 مولدات كهربائية.

150 حربة.

أما غنائم معسكر المحاويل فكانت كالتالي:
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جزء بسيط من العمليات النوعية والقوية التي نفذها جنود األنصار في سنوات االحتالل، وما زالوا مستمرين 
بفضل اهلل بمناكفة أعداء اهلل اينما حلوا واينما ذهبوا، في الشوارع وفي القواعد وفي السيطرات، فال مفر 

لهم وال أمان على أرض الجهاد واالستشهاد، ما دام فينا عرق يبنبض..

صد هجوم رافضي ومعارك ضارية تسفر عن هالك 20 من زمرة الدجال وأسر أحد المهاجمين بتاريخ 21/ شعبان/1427- 16/ 
أيلول/2006.

ثالثة  وقتل  أمريكية  مروحية  اسقاط 
من طاقمها وتدمير همر لحرس الردة 
بغـداد  بالعاصمة  الفضل  منطقة  في 
 1427/ الحجة  ذو   / بتاريخ 24  وذلك 

الموافق 13 /كانون الثاني /2007.






