
  
 

  )  )  ٢٢٥٥التقرير اإلخباري التقرير اإلخباري ((
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 ضباط  ٧هم  بينً مرتدا من١١٢قتل وجرح أكثر من .. عمليات متنوعة
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ّاحلمد هللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه ومن وااله، أما بعد ّ ّ: 
نقدم هذا التقرير اإلخباري ارهم ألمتهم املسلمة، فمواصلة منّا إلبالغ صوت املجاهدين وأخب

بعض عمليات املجاهدين يف الفرتة األخرية والتي حققوا فيها بعض ن لنرسد فيه ياخلامس والعرش
 : فنقول وباهللا التوفيقعىل أبناء فرنسا املرتدين،االنتصارات 

موفقة يف النيجر  متكن أحفاد يوسف بن تاشفني بفضل اهللا من تنفيذ غزوة :هـ٢٢/٠٣/١٤٣١ •
االستـشهادي و قد بدأ اهلجـوم املباغـت باقتحـام  استهدفوا فيها ثكنة للجيش "تيلوة"بمنطقة 
 كلغ مـن املتفجـرات و تفجريهـا يف ٦٠٠ رمحه اهللا بشاحنته املليئة ب" الشنقيطينارص"البطل 

، وحـسب  الثكنة ثم تاله انقضاض املجاهدين بأسلحتهم املختلفة عىل من تبقى من العسكريني
 قتىل )٠٦(  ستةاملعلومات الرسمية النهائية فقد متكن املجاهدون من اقتحام الثكنة و عثروا عىل

وقـد فـتح اهللا عـىل  ،)قدرهتم بعض املـصادر بعـرشين جرحيـا(من املرتدين بينام هرب الباقون 
 ،ةيفـقذ٢٢مـع ملـم٦٠عيار هاون   آليات عسكرية،)٠٣( ثالث :املجاهدين بغنائم كثرية منها

رشـاش مـن سـالح  ١٢ لقـة، ط١٠٠٠مع رينوف بالقاعدة غ ، طلقة١٠٠٠مع دوشكة غربية 
 "فـال"خاصة بالرشاش ذخرية  مسدس، ،)١٦ميم،١٤ميم ،٣جيم كالشنيكوف،(أنواع خمتلفة

 .وقد متكن املجاهدون من االنحياز لقواعدهم ساملني غانمني بحمد اهللا وقنبلة، طلقة،٤٢٧٩



واليـة ( ر قنبلة زرعها املجاهدون للمرتـدين بمنطقـة العوانـةهـ أسفر انفجا١٨/٠٣/١٤٣١ •
 . عسكريني من اجليش الوثني)٠٥(مخسة عن قتل وجرح ما ال يقل عن ) جيجل

ثكنـة  بـالقرب مـن عـىل فرقـة للجـيش الـوثني فجر املجاهدون قنبلـة  :هـ ١٤٣١/ ٠٣/ ١٧ •
ا ال يقـل عـن ثالثـة وقد أسفر االنفجار عـن هـالك مـ، ) تيزي وزو(عسكرية بمنطقة عكورن 

 .مرتدين
بلديـة بقامت زمرة من املجاهدين باسـتهداف مفـرزة للحـرس البلـدي : هـ ١٤٣١/ ٠٣/ ١٧ •

وأثـارت هلعـا بدقـة وقد أصابت القذائف هدفها ) من صنع املجاهدين(عكورن بعدة قذائف 
ء  من املرتدين جـرا)٠٢(  اثنانوحسب معلومات أولية أصيبورعبا يف وسط العدو بحمد هللا 

 . سقوط القذائف
 القرب مـن بلديـة النارصيـة بـلرشطةلدورية  عىل قنبلةفجر املجاهدون : هـ١٤٣١/ ٠٣/ ١٧ •

 . اثنني عىل األقلرشطينيفأصابوا ) بومرداس(
حافلة لنقل الرشطة عن ) بومرداس( استهدف املجاهدون ببلدية النارصية :هـ١٧/٠٣/١٤٣١ •

 .النفجارطريق تفجري عبوة ناسفة وجيهل عندنا حصيلة ا
قـام املجاهـدون بقـصف ثكنـة الـرشطة ) تيـزي وزو(ببلدية تيقزيـرت : هـ ١٤٣١/ ٠٣/ ١٦  •

القضائية بثالثة صواريخ من صنع حميل فأصابوا هدفهم بدقة ممـا أسـفر عـن إصـابة عـدد مـن 
املرتدين، ناهيك عن حالة اخلوف والذعر التي خلفتها هذه العملية يف أوساط املرتـدين، وبعـد 

عة حاول املرتدون معاينة مكان منـصة إطـالق الـصواريخ  فاسـتقبلهم املجاهـدون  حوايل سا
 .بتفجري قنبلة أخرى فأصابوا ما ال يقل عن اثنني منهم، فاحلمد هللا رب العاملني

 قافلـة عـىل قنبلـة فجـر املجاهـدون  )بـومرداس(بمنطقة أوالد عيـسى : هـ ١٤٣١/ ٠٣/ ١٦ •
  .و هللا احلمد  عسكريني )٠٦(ستة تدمري آلية وقتل ومتكنوا بفضل اهللا من للجيش الوثني 

 نفذت جمموعة من املجاهدين هجوما قويا عىل حاجز أمني للدرك الوثني :هـ١٦/٠٣/١٤٣١ •
إصـابة عـدد ثخـان يف املرتـدين ول اهللا مـن اإلوقد متكنوا بفـض) بومرداس( بمنطقة تيجالبني

 .جمهول منهم



) تيـزي وزو( لجيش الوثني بمنطقة بني ينيل فرقةمع املجاهدون اشتبك  :هـ١٦/٠٣/١٤٣١ •
 .ومتكنوا بفضل اهللا من قتل وجرح ما ال يقل عن ثالثة مرتدين حسب املعلومات األولية

 ثكنات موينشاحنة لت استهدف املجاهدون )تيزي وزو(بمنطقة ميزرانة : هـ ١٤٣١/ ٠٣/ ١٦ •
 .  ومتكنوا بفضل اهللا من حرقهااجليش الوثني

 متكن املجاهدون بفضل اهللا من تفجري قنبلـة )تيزي وزو(طقة ميزرانة بمن :هـ١٦/٠٣/١٤٣١ •
 .عىل اجليش الوثني ومتكنوا من إصابة عدد منهم

 عسكري كان ضـمن أسفر انفجار لغم أريض زرعه املجاهدون عن قتل: هـ ١٤٣١/ ٠٣/ ١١ •
 .)بومرداس(ال روالوثني التي كانت يف مهمة متشيط بالقرب من منطقة غزوحدات اجليش 

انفجرت قنبلة زرعها املجاهدون بالقرب من قرية جميق ببلديـة بوجليـل : هـ ١٤٣١/ ٠٣/ ٠٩ •
عـسكريني بجـروح ) ٠٤(عىل قافلة للجيش الـوثني ممـا أدى إىل إصـابة أربعـة ) والية بجاية(

 .متفاوتة اخلطورة
دوريـة مـشاة فجـر املجاهـدون قنبلـة عـىل  )تيزي وزو(منطقة ميزرانة ب :هـ٠٦/٠٣/١٤٣١ •

 . مرتدين و هللا احلمد)٠٧(سبعة ما ال يقل عن ومتكنوا بفضل اهللا من قتل وجرحجيش الوثني لل
قنبلة شديدة املفعول عىل سيارة لقائد إحـدى الثكنـات فجر املجاهدون :  هـ١٤٣١/ ٠٢/ ١٧ •

 كانـت ،)املدية(وبلدية دراق ) عني الدفىلوالية ( املتمركزة  عىل الطريق الرابط بني مخيس مليانة
، وقتل كل من كـان  مرتا٣٠ حوايلمن شدة التفجري تطايرت السيارة و  املرتدين، عددا منل  تق

 . عسكريني أحدهم ضابط برتبة رائد أربعة٠٤عىل متنها وهم 
مـن أفـراد احلـرس البلـدي بـسوق احلـد ) ٠٤(قتل املجاهدون أربعـة :  هـ١٤٣١/ ٠٢/ ١٤  •

 .و ذلك بعد تفجري عربتهم  بواسطة التحكم عن بعد ، )بومرداس(
 مرتدين من القوات اخلاصة بمنطقة تاشـحاط بـدائرة )٠٥ (مخسةهلك :  هـ١٤٣١/ ٠٢/ ٠٥ •

إثر اشتباك مع املجاهدين بعدما حاول اجليش الوثني القيام بمهمة متشيط،  )تيزي وزو(واسيف 
ون باملنطقة قتـل وجـرح عـدد آخـر مـنهم وملا حاول املرتدون تفكيك قنبلة زرعها هلم املجاهد

 .فاهنزموا ورجعوا خمذولني خمزيني ومل  يصب أي جماهد يف العملية و هللا احلمد



وبعد اختيار التوقيت املتزامن مع مبـاراة كـرة  ،)البويرة( القادرية ةببلدي:  هـ١٤٣١/ ٠٢/ ٠٣ •
ك الوثني فقتلوا دركيـا رد هامجت جمموعة من املجاهدين ثكنة لل،القدم لتفادي إصابة املسلمني

 .واحدا وانحازوا إىل قواعدهم ساملني
تيـزي ( الكائن ببلدية مقلع ياقتحمت زمرة من املجاهدين املركز الربيد:  هـ١٤٣١/ ٠٢/ ٠٣  •

 . مليون سنتيم و هللا احلمد٢٥٥وغنموا مبلغا ماليا من خزينة املرتدين قيمته ) وزو
األرض مـن جمـرمني كبـريين مـن ضـباط اجلـيش تم بفضل اهللا تطهـري :  هـ١٤٣١/ ٠١/ ٢٨  •

الوثني، أحدمها قائد القطاع العسكري لوالية بجاية املـدعو العقيـد بوعاممـة والثـاين عقيـد يف 
 وبـدأ ،جهاز املخابرات العسكرية املدعو عثامن، كام أصيب أربعة آخرون منهم ضابط يف الدرك

اهـدين لنـريان املرتـدين بمنطقـة بنـي  من املج)٠٤(أربعة ذلك إثر تعرض سيارة كان يستقلها 
وحيـنام اقـرتب املرتـدون مـن الـسيارة  جماهـدان فاستـشهد  يف اليـوم األول ) بجاية(مليكش 

، و يف اليـوم  خملفة إصابة العديد مـنهم يف األعداءت وأثخنانفجرت األحزمة الناسفة إلخواننا
واستـشهد املجاهـدان وكانـت الثاين اشتبك املجاهدان اآلخران مع املرتدين فهلك الـضابطان 

 مرتـدين مـنهم ضـابطان يف اجلـيش )٠٦( سـتة ما ال يقل عـن    قتل و جرحاإلمجاليةاحلصيلة 
 . نسأل اهللا هلم الفردوس األعىل، أربعة جماهدينواستشهادوضابط يف الدرك الوثني 

الرمايـة زرع قنبلة يف أحد ميـادين متكن املجاهدون بعون اهللا وتوفيقه من : هـ١٤٣١/ ٠١/ ٢٠ •
خملفـة اخلاصة باجليش الوثني بوالية بسكرة، وأثناء حـصة التـدريب انفجـرت علـيهم القنبلـة 

 . منهم يف حالة خطريةعسكريني بجروح اثنني) ٠٣( ثالثة إصابة
 بالقرب من مفرزة للحرس البلدي لبلدية افجر املجاهدون قنبلة تم زرعه: هـ١٤٣١/ ٠١/ ١٧  •

حارس بلدي واحد جروحا خطرية، وبعـد تـدخل قـوات املـدد فجرح ) والية املدية(امليهوب 
استقبلهم املجاهدون بقنبلة ثانية فأصابوا ضابطني يف اجليش الوثني بجـروح خطـرية، أحـدمها 

 .قائد القطاع العسكري لتابالط وهو برتبة مقدم واآلخر قائد الدرك الوثني وهو برتبة نقيب
 قـام ،ومـن خـالل عمليـة جهاديـة مبتكـرة) وتيزي وز(ببلدية تيفريت :  هـ١٤٣١/ ٠١/ ١٤  •

املجاهدون بالتحكم عن بعد برمي أربع قذائف نحو ثكنـة اجلـيش واحلركـى فـسقطت داخـل 



 ثم بعدها ملا حـاول ،الثكنة العسكرية وأصابت هدفها بدقة وبثت اهللع والرعب وسط املرتدين
يهم علـ ففجـروا ،املرصـاد القذائف كان هلم املجاهـدون بإطالقاملرتدون االقرتاب من قاعدة 

كـام قتـل لتـصوير القاعـدة جـاء ضـابط برتبـة عقيـد قنبلة بالتحكم عن بعد فهلك عىل الفور  
 ضابط برتبة نقيب واحلمد اأحدمهنفجار بعد إصابتهام بجروح بليغة، عسكريان الحقا نتيجة اال

 .هللا رب العاملني 
هـدون لدوريـة  لغم زرعه املجاأسفر انفجار) تيزي وزو(منطقة ميزرانة ب :هـ١٣/٠١/١٤٣١ •

 . عسكريني)٠٣(  ثالثةجرحمشاة للجيش عن قتل و
عسكريني جروحـا ) ٠٤(هلك قائد مفرزة احلرس البلدي وجرح أربعة :  هـ١٤٣١/ ٠١/ ١٠ •

واليـة (خطرية إثر انفجار قنبلة زرعها هلم املجاهـدون بمنطقـة أوالد بوفاهـة ببلديـة العنـرص 
 ).جيجل

 املجاهدون قنبلة عىل دورية مشاة للجيش الوثني بقريـة تبودوشـت فجر:  هـ١٤٣١/ ٠١/ ٠٩ •
 .فقتلوا عسكريا واحدا) تيزي وزو(ببلدية أغريب 

فجر املجاهدون قنبلتني ) بومرداس(ويف منطقة أوالد هالل ببلدية بغلية :  هـ١٤٣١/ ٠١/ ٠٧ •
اثنـني  عسكريني  مقتلالعملية وكانت حصيلة عىل جمموعة من املرتدين من أفراد اجليش الوثني

 . اثنني آخرينحوجر
فجر املجاهدون قنبلة عىل جمموعة من املرتدين بمنطقة املرج ببلدية عـني :  هـ١٤٣١/ ٠١/ ٠٧  •

فقتلـوا عنـرصين مـن عنـارص احلـرس البلـدي، وأثنـاء تـدخل املـدد ) والية سطيف(السبت 
 .ركي وجرح آخرإلسعاف املصابني كانت قنابل املجاهدين يف انتظارهم فهلك د

يف اشتباك بني زمرة من املجاهدين ووحدة من اجلـيش الـوثني كانـت يف :  هـ١٤٣٠/ ١٢/ ٢١ •
) ٠٢(، هلك عسكريان )والية البويرة(مهمة متشيط بجبال شكشوط بالقرب من بلدية أحنيف 

 .  وجرح ثالث جروحا خطرية



ملجاهدون صباح هذا اليوم اغتال ا) والية املسيلة(يف دائرة سيدي عيسى :  هـ١٤٣٠/ ١٢/ ١٩ •
، وانحازوا إىل قواعدهم ساملني واحلمـد )اطبريي( من نوع اوغنموا مسدس) ٠٢(رشطيني اثنني 
 .هللا رب العاملني

هلك عسكري يف اشتباك بني جمموعة من املجاهدين ووحدة من اجلـيش :  هـ١٤٣٠/ ١٢/ ١٨  •
 ).ومرداسب(الوثني وهذا بالقرب من قرية كدية العرايس ببلدية لقاطة 

ّاللهم عليك باليهود والنصارى وعمالئهم املرتدين ّ.. 
 ..دهم بمدد من عندك وأي،ّ أنرص املجاهدين يف كل مكانّاللهم

 ..ّوهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني ...اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب
 ..وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد و عىل آله وصحابته أمجعني

  الد املغرب اإلسالمي الد املغرب اإلسالمي تنظيم القاعدة ببتنظيم القاعدة بب

 
  ّمؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالميّمؤسسة األندلس لإلنتاج اإلعالمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 م٢٠١٠/ ٠٣/ ١٤ :هـ املوافق ل١٤٣١،   ربيع األول ٢٨ ، حداأل 


