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 18-8 دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية نينوى قاطع الجزيرة  

 18-8 جماعة أنصار اإلسالم / قتل وجرح عدد من عناصر الشرطة بينهم شرطية بهجوم في الموصل 

مكتب خدمات المجاهدين / رثاء العالم الفيزيائي الشيخ / أبا خباب المصري - تقبله اهللا - 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 675 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
[[ الرابط بين دولة االسالم و طالبان استراتيجية "الحرباء"]]  

10:07 آخر زيارة لك : 
 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 03:15 ,باألمس 

 محامى الدولة
  

المشاركات: 86 
قام بالدعاء: 0

دعي له 343 مرات في 36 
مشاركات 

 [[ الرابط بين دولة االسالم و طالبان استراتيجية "الحرباء"]] 

 ___________________________ 
 

  "الحرباء "إستراتيجيةالرابط بين دولة اإلسالم و طالبان 
___________________________ 

 
رق الحديثة للقتال و االشتباك أساليب خداعية تختلف ما بين مرحلة و أخرى سواء كانت جيوش نظامية أو حروب ُلطالما تطلبت الط

 على أسلحة خفيفة ٍ" قليلة العدد كثيرة الفعل و التأثير مدربةبالخاليا الخفيفةعرف "ُعصابات تخوضها مجموعات مسلحة مكونة من ما ي
ومتوسطة و ثقيلة ذات فاعلية عالية و خدع ميدانية ذات صلة بطبيعة الهجوم و حجمه إذ أن المجموعات العسكرية الصغيرة قادرة على 

ل االعتماد ُسر االنسحاب من و إلى مكان التنفيذ بعكس الجيوش النظامية التي تعتمد كُالقيام بهجمات كبيرة و متكررة إضافة إلى سهولة وي
قلص أدائهم لواجباتهم على ارض المعركة بينما الطرف ُبعها الجنود في مهماتهم اليومية ما يّعلى معدات و آليات و قواعد اشتباك يت

 بع أسلوب ّ ] تتالكر و الفر من هذه السلبيات أي أن الجماعات المسلحة العاملة بإستراتيجية [ ُاألخرى يستفيد
 

وإذا سئلت عن التنفيذ الحر فستجيبك "دولة العراق اإلسالمية" و" طالبان" بأنه األكثر حصدا لألرواح و األشد فتكا و األكثر التنفيذ الحر 
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أريحية للمجاهدين في العراق و أفغانستان و خصوصا عندما تتعرض للضغط العسكري المهول و الحمالت العسكرية المتالحقة كالتي تجرى 
 في العراق و أفغانستان ضد دولة العراق اإلسالمية و طالبان و تنقسم شروط التنفيذ الحر إلى

 
 -1إنشاء خلية هجومية سريعة الحركة 

 -2أسلحة خفيفة و متوسطة ذات تأثير قوى و فعال و أحيانا ثقيلة حسب طبيعة الهجوم و تخضع لتقدير قائد الخلية
 ن الخلية من عدد قليل من األفراد المحترفين و المدربينّ-3تكو

لم أمير المنطقة أو القاطع و االكتفاء بأوامر قائد الخلية و الحرص على الضوابط الشرعية في تنفيذ الهجوم نظرا ِ-4تنفيذ الهجوم دون ع
 ية التامة و االختفاء من موقع الهجوم بعد تنفيذه ِّالكتساب هذا األسلوب طابع الخفة و السرعة و المباغتة و السر

-5ليس بالضرورة أن يكون منفذي الهجوم من نفس المنطقة و ليس من الضروري أن يحمل المنفذون الصورة النمطية التي يحملها اغلب 
 ُبُال لإلضفاء على الهجوم صبغة طبيعية يصعّالناس عن المجاهدين فربما يكون المنفذ بائع خضار أو ميكانيكي أو عامل نظافة أو حتى حم

 كشفها بل قد يكونون من أبناء الحي الواحد 
-6أن يكون المنفذين من ذوى االختصاصات العسكرية مثل القنص+خبير متفجرات+ جامع معلومات+مخطط هجمات+خبير زرع متفجرات 

 + خبير تفخيخ الخ 
 نة ّ-7تواجد عناصر استشهادية عند الحاجة لتنفيذ عمليات استشهادية مستعجلة لكبر حجم الهدف أو لكثرة احتشاد جنوده في منقطة معي

-8اختراق األجهزة األمنية و العسكرية لجمع المعلومات عن الحمالت العسكرية الوشيكة و من خاللها ضرب أهم رؤوس القيادات العسكرية 
 و الهجوم على التجمعات العسكرية و االجتماعات المهمة عن طريق إعالمها للخاليا األكبر حجما و 

 قدرة على تنفيذ االقتحامات و االشتباكات الكبيرة و الواسعة بعد التأكد و التحقق من صحة المعلومات
-9تمهيد الطريق للسرايا و الكتائب للهجوم و االنقضاض على العدو و مراقبة و حساب األيام و مدة األوقات للمناطق التي يتكرر تواجد 

 العدو فيها لضمان أفضل نتيجة للهجوم و لضمان انسحاب امن لمنفذي الهجوم و خصوصا إذا كانت أعدادهم كبيرة
استخدام أساليب و خدع ميدانية غاية في االحتراف إليقاع العدو في غياهب الوهم و الخوف و الحذر و الترقب ثم ضربه بطريقة ال  -10

 يتوقعوها مخالفة تماما لما أخذه من احتياطات أمنية 
 -11 إدخال العدو في حالة من الخوف من الجماد و البشر و عدم الثقة بأي شيء و بأي احد 

12 – تكوين خلية متشعبة و معقدة العمل و األسلوب إلضاعة جهود العدو في كشفها و وأد محاوالته لتفكيكها و الوصول إلى أعضائها 
 بض على احد أعضائهاُلكي ال يكون هناك تأثير على طريقة عمل الخلية إن ق

 
و لعل المالحظ في عودة القوية للمجاهدين في الطالبان و ازدياد هجماتها بشكل مرعب و استعادتها السيطرة على مناطق شاسعة من 

 مالحظتها و مراقبتها ألنها تستفيد في ُبُ" المنظمة تنظيما جيدا يصعالحرباءأفغانستان كان عائدا إلى إستراتيجية معقدة عمادها الخاليا "
 األفغاني و أسلحة خفيفة و متوسطة و ثقيلة حسب نوعية الهجوم و الهدف و المالبس العادية - الزى الشعبيالمقام األول على األرض ثم 

بتأثير فعال إضافة إلى الكمين المحكم الذي يضيف على الهجوم وقع اشد و خسائر اكبر مع الهجوم المسلح و قد ظهر جليا فعالية مثل هذه 
الخاليا في الهجمات األخيرة على كابول رغم أنها الحصن المنيع و المدينة الوحيدة في أفغانستان التي تتمتع بإجراءات أمنية مشددة أضف 

 تمركز لها و قد نشرت صحيفة أمريكية خبرا قالت فيه إن كثيرا من عناصر ِإلى ذلك حجم القوات المتعددة التي تتخذ من كابول مقرات
 طالبان بدأت تتمركز في العاصمة كابول و تعد نفسها للقيام بهجمات نوعية كالتي حدثت سابقا للزج بكابول في المعارك الدائرة في 

 
 األمريكية في مقال عن التطور البارز في إستراتيجية NEWSWEEKواليات و مدن و مديريات و قرى أفغانستان و قد تناولت مجلة الــ 

 اإلمارة اإلسالمية طالبان قالت فيه
 
ا نصب أعينهم ويحاولون استغالل وتسخير كل اإلمكانات ًا كبيرًإن مقاتلي حركة المقاومة األفغانية طالبان يضعون في المرحلة الحالية هدف [

واألساليب المتاحة لتنفيذ هذا الهدف المتمثل في الوصول إلى العاصمة األفغانية كابول. و نقل المقال وجهات نظر من شرائح متعددة من 
الشعب األفغاني حيث يقول الصيدلي مايدان شار والحائك سيد محمد: إن مقاتلي طالبان يكسبون أراض جديدة كل يوم في حربهم مع قوات 

االحتالل األجنبية، ويفرضون نفوذهم بصورة متزايدة ويعززون مراكزهم في المناطق الجنوبية والشرقية من أفغانستان، ولكنهم ينوون 
ا في الفترة األخيرة للعديد من الهجمات ًالوصول إلى كابول في أقرب وقت ممكن. وأشار محللون إلى أن العاصمة األفغانية كانت مسرح

والعمليات المسلحة والتفجيرية التي اتسمت بالقوة الكبيرة، وهو ما قد يعني أن أسوار كابول لم تعد منيعة ومستعصية على االختراق أمام 
 قوافل الفدائيين الذين تعهدت طالبان في أكثر من مناسبة أنها تجهزهم الستعادة السيطرة على العاصمة.

 
ويقول موريو: إن مقاتلي طالبان بمرور الوقت يكتسبون حرية أكبر في تنقالتهم بين مختلف المحافظات والمناطق األفغانية، وأصبحوا ال 

يجدون مشكلة في حمل بنادقهم من طراز إيه كي 47، والقاذفات التي تعمل بالدفع الصاروخي، وأما بالنسبة إلى كابول فقد اعتبر أنها 
ا بعد يوم من العاصمة العراقية بغداد. ونقلت النيوزويك عن مصدر دبلوماسي غربي كبير أن طالبان يبدو أنها بدأت تدرك ًتقترب يوم

تطورات األحداث في العاصمة العراقية بغداد، وكيف أن عدم االستقرار في العاصمة تسبب في ازدياد حالة االحتقان والغليان في بقية أرجاء 
الدولة، واعترف بأن الوصول إلى هذه الحالة في أفغانستان قد يسبب حالة رهيبة من القلق واالضطراب للعواصم الغربية. وقال عنصر من 

دائرة مخابرات خاصة بحركة طالبان موجود في باكستان: إن طالبان لديها اندفاع كبير للغاية في الوصول إلى مرحلة االنقضاض على 
 االحتالل والحكومة األفغانية في قلب العاصمة كابول.

 وأضاف: "نحن بمقدورنا اآلن أن نخلق االضطراب الكامل للحكومة األفغانية ونقضي على أي أثر للدعم لها وبالتالي ينهار هذا النظام".
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من ناحيته أخبر المال عبد الباري خان، القائد في طالبان بمحافظة غزني، النيوزويك أن المجموعات المقاتلة التي يشرف عليها بدأت بالفعل 

 تجهز عناصرها لكي يتم الدفع بها في كابول والمناطق المحيطة بها.
وصرح عثمان عثماني حاكم والية غزني بأن لديه مخاوف متعاظمة من أن تكون كل تحركات عناصر ومقاتلي طالبان في المحافظة تؤكد 

وتدلل على نية الحركة في االنقضاض على كابول بالفعل وخالل وقت قريب. وأضاف المال عبد الباري خان أن إستراتيجية طالبان تقوم 
ا إلى العديد من ً منطقة، وكل من هذه المناطق لها المجموعات المخصصة للتعامل معها استناد15على تقسيم العاصمة األفغانية كابول إلى 

ا ًا لمرحلة الصفر، مشددًا من مقاتلي طالبان قد انتقلوا بالفعل إلى كابول مع عائلتهم استعدادًا إلى أن أعدادًالعوامل والدوافع المتوافقة، الفت
ا كشف هذه العناصر في المرحلة الحالية أو القادمة. وأشارت المجلة األمريكية إلى أن حرب الجواسيس التي ًعلى أنه من المستحيل تمام

تشنها طالبان فيما يتعلق بالتحضير للهجمات في كابول أثبتت نجاحها المطلق حتى اآلن، وهناك العديد من الدالئل على فعالية النشاط 
المخابراتي للحركة، واستشهدت المجلة بالهجوم الضخم الذي ضرب فندق "سرينا" المحصن بشدة في كابول في شهر يناير الماضي عندما 

 ا في العواصم الغربية المشاركة في احتالل أفغانستان. ًا واضحًتم استهداف دبلوماسيين غربيين وسقط عدد من القتلى وفجر الحادث فزع
 

وفي أبريل الماضي فتح قناصو حركة طالبان النار خالل استعراض عسكري، وكاد الحادث يسفر عن تصفية الرئيس األفغاني حامد كرزاي، 
وانتهت العملية بمقتل عضو برلماني واحد، ثم في يوليو قام شخص بتفجير نفسه بسيارة محملة بالمتفجرات وضرب بها السفارة الهندية 

 في كابول فقتل دبلوماسيين هنديين.
ا ًا كبيرًوبحسب النيوزويك فقد أعلن أحد الكوادر المنسوبة لطالبان في كابول ويدعى قارئ طلحة أن تفجير السفارة الهندية كان نجاح

إلستراتيجية الحركة في كابول، ولفت إلى أنه لم يكن على علم مسبق بهذه العملية، وتعتقد المخابرات األفغانية ودبلوماسيون أجانب أن كل 
ا لهم، لكن طلحة أكد أن كل خلية تعمل ًالهجمات التي وقعت في كابول هذا العام كانت بتدبير قادة في حركة طالبان يتخذون من باكستان مقر

ا عن بقية الخاليا. وشدد قارئ طلحة على أن حركة طالبان ستواصل استهداف المسئولين الحكوميين الكبار والسفارات ًبشكل مستقل تمام
 والفنادق والمطاعم التي يتردد عليها رعايا أجانب لدول الزالت تشارك في احتالل تراب أفغانستان.

 
ا على حالة الكثافة األمنية غير المسبوقة في كابول والرقابة الشديدة على المداخل والمخارج والحواجز الخرسانية المقامة في كل ًوتعليق

ا، قال الناشط الحقوقي البارز أحمد نادري: "كابول تتحول إلى صورة مكررة من المنطقة الخضراء في بغداد، وهذه صورة ًمكان تقريب
 توحي بأن األحداث القادمة ال يمكن التنبؤ بعواقبها".

وأوضحت النيوزويك أن غالبية المواطنين األفغان على يقين بأن العاصمة األفغانية كابول ستعود مرة أخرى إلى سيطرة حركة طالبان 
ا من العاصمة، ويستشهدون على ذلك بتنامي معدل الهجمات التي تشنها طالبان بنسبة أربعين ًاإلسالمية وأن مقاتلي الحركة قد اقتربوا كثير

بالمائة مقارنة بالعام الماضي. ويقول مدير مجموعة غير حكومية أفغانية تنشط في مجال التنمية والتطوير إنه وزمالءه يشعرون بشكل 
متزايد أن الحكومة األفغانية وعلى قمتها الرئيس كرزاي ال تستطيع أن توفر األمن والحماية للشعب األفغاني وبالتالي فعليها أن ترحل 

 ا.ًوعلى الرئيس كرزاي أن يستقيل ويغادر البالد فور
ويقول عضو في البرلمان األفغاني عن محافظة لوجار ويسمى شاكيال هاشمي: إن الرقابة والنفوذ الحكوميين شبه منعدمين في منطقته، 

ا بين النظام والشعب األفغاني السيما مع ازدياد الفساد وتخلي العديد من المسئولين عن مهام مناصبهم ولجوئهم ًولذلك تتسع الفجوة كثير
 إلى أساليب القرصنة والعصابات في التعامل مع المواطنين.

 
وأشارت المجلة إلى مقابلة مهمة كان قد أعطاها قيادي في طالبان يدعى المال برادير وأكد خاللها أن الحركة تعتزم تركيز عملياتها 

العسكرية على المدن األربع الكبرى في البالد ومن بينها العاصمة كابول، حيث أكد على أهمية المراقبة والسيطرة على كل الطرق المؤدية 
إلى كابول والتي تربطها بجنوب البالد، ولفت إلى أن السالح الرئيسي في هذا سيكون االستشهاديين والتفجيرات الناجمة عن العبوات 

 الناسفة والتي تلحق خسائر كبيرة بصفوف قوات االحتالل األجنبية.
وبعد هذه المقابلة بوقت قصير قالت مصادر مقربة من حركة طالبان: إنه صدرت األوامر بتنشيط كل الخاليا والمجموعات في القرى 

المحيطة بكابول والتي كانت في حالة خمول ظاهري لفترات طويلة، وبدأت عمليات التواصل مع المتعاطفين مع طالبان خاصة في لودار 
 ومايدان وأرداك، وكان التركيز على المقاتلين الذين جرى تجنيدهم عام 2001 من الشباب األفغاني في القرى الريفية.

 
وكشف مواطنون وسكان محليون أن التعزيزات التي تجريها طالبان في مناطقهم وقراهم تفوق قدرة الجيش األفغاني والشرطة المحلية 

 دوالر في الشهر، وهو ما يفوق رواتب 200على التصدي لها، وذكروا أن الحركة في تجنيدها للعناصر المقاتلة تدفع رواتب تصل إلى 
عناصر الشرطة والجيش، على الرغم من المساعدات التي تصل بالمليارات من الدول الصديقة للواليات المتحدة وتنتهي في يد الرئيس 

 ]حامد كرزاي
 

 هذا على شيء فهو يدلُّ على المدى الذي وصل إليه العمل الجهادي االستخباراتي لدى حركة طالبان و خطورة المرحلة التي يمر ّفأن دل
بها الجهاد هناك و رغم العدد الكبير للقوات المحتلة في أفغانستان إال أن طالبان استطاعت بفضل اهللا أوال ثم الجهود الجبارة أن تضع ثاني 

اكبر حلف عالمي صليبيي بعد العراق في مستنقع الفشل و الهزيمة و بعد نجاح طالبان في فرض سيطرتها على اغلب أراضى أفغانستان 
هنا نتساءل هل هناك تنسيق عسكري بين طالبان و دولة العراق اإلسالمية و هل وصل مدى التنسيق إلى هذا النجاح الباهر و النصر 

العظيم في أفغانستان من المؤكد أن اإلمارة اإلسالمية و الدولة اإلسالمية في العراق متشاركتان في سبل هزيمة القوى الصليبية المحتلة و 
قد أكد هذا العديد من قادة طالبان في مقابالت عدة بشأن التعاون مع المجاهدين في العراق حتى وان لم يذكروها باالسم إن تركيز طالبان 
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 منذ مدة على العاصمة كابول المعقل األساسي و األكبر
 

للقوات المحتلة و عمالئها هو استفادة واضحة من تكتيكات دولة العراق اإلسالمية في بغداد فقد أفشلت الدولة الكثير من العمليات العسكرية 
التي كان المغزى منها جعل بغداد كابول أخرى و لكنهم لم يفلحوا في ذلك رغم تكرر الحمالت دون انقطاع فغدت دولة اإلسالم خبيرة في 

إن العملية الواسعة النطاق التي قامت [إجهاض العمليات العسكرية فاآلن نسمع فشل عملية أم الربيعين على لسان قائد أمريكي حيث قال 
 بها القوات الحكومية والقوات األمريكية ضد المسلحين في الموصل لم تكلل بالنجاح.

وقال األدميرال في البحرية األمريكية باتريك دريسكول : أن العمليات التي جرت في البصرة و في بغداد والعمارة وأحياء مدينة الصدر، قد 
 في القضاء على الجماعات المسلحة . ًشهدت نجاحا

 ] صعب المراسً عدواًو أضاف دريسكول : أن القوات األمريكية والقوات الحكومية في محافظتي ديالى والموصل، يحاربان معا
 

إن عماد مواصلة الجهاد في العراق لدى دولة اإلسالم هو الوجود في بغداد فجميعنا نعلم المدى الذي وصلت إليه معارك جنوب بغداد و التي 
" إلرغام الدولة اإلسالمية على الخروج من بغداد و مع ذلك لم تنجح و باءت جهودهم B1استخدمت فيها ألول مرة قاذفات اإلستراتيجية "

بالفشل الذريع و عرف العالم ذلك اليوم مدى قوى وصالبة المجاهدين في دولة العراق اإلسالمية إن دولة اإلسالم خبيرة في إنشاء الخاليا 
 " و االختراق من خاللها أجهزة الجيش و الشرطة و أخطرها الصحوة حيث ذكرالحرباء"

 أن "تنظيم القاعدة" نجح في اختراق القوات الحكومية من جيش و شرطة و صحوة و أن هناك قادة من هذه األجهزة موفق الربيعي[
  ]تتعامل مع التنظيم و تزوده بمعلومات عن تحركات القوات العراقية و تحذره من العمليات العسكرية

 
و ألن عمليات التصفية التي تعرض لها اغلب قادة مجالس الصحوة تؤكد هذا و فشل جميع العمليات العسكرية الموجهة ضد الدولة 

 نظيرها إن عماد ّعشر المذكورة سابقا في دولة اإلسالم و طالبان و بكفاءة عالية قل12اإلسالمية دليل على ذلك حيث تتوفر جميع الشروط 
" حيث تفرض أساليب و الحرباءالمرحلة الجهادية الجارية في العراق هو الخاليا العسكرية المتطورة أو ما أطلقت عليها إستراتيجية "

أنماط هجومية جديدة تخضع لحنكة و احترافية منفذها و قدرته على ابتكار هجمات غير تقليدية حذر منها قادة في الجيش األمريكي قائلين 
 و يقصدون بذلك دولة اإلسالم و قد أوصى الشيخ أبو عمر البغدادي و ]إن "تنظيم القاعدة" يتمتع بالقدرة على تنفيذ هجمات قاتلة و فتاكة[

 من الخطابات الصوتية تنفيذ هجمات دون اللجوء إلى األمير و تنفيذها بالطريقة التي ٍالشيخ أبو حمزة المهاجر حفظهما الباري في عدد
 ن بلون المنطقة و سكان المنقطة ّ" و ركيزتها األساسية التلوالحرباء مناسبة و هنا يكمن مدار حديثنا الخلية "ُيراها المنفذ

 
 

رت الحاجة لمثل هذه الخاليا بعد تزايد الصعوبات في تنفيذ هجمات بشكل عادى كالسابق و مع نجاح هذا ُو بعد ظهور ما يسمى بالصحوة كث
النوع من الخاليا في قتل عدد كبير من قيادات الصحوة و التي استعملت فيها أساليب فريدة من نوعها مثل مسدسات الكاتمة للصوت و قد 

صارت هاجسا لكثير من يحرسون السيطرات األمنية داخل األحياء من الصحوة و قوات الشرطة و الجيش بل وقد صارت هذه الخاليا 
مشكلة لقوات الصحوة بسبب استهداف المجاهدين للقوات األمريكية في أحياء تسيطر عليها الصحوة مما يؤدى إلى معاقبتهم إما باعتقالهم 

أو تجريد أسلحتهم منهم ليفترسهم المجاهدين في دولة العراق اإلسالمية و األسوأ من كل هذا قطع رواتبهم أو خصمهما إن إستراتيجية 
 " لهو تفوق للذهنية العسكرية لقادة المجاهدين و مواكبتهم ألحدث طرق هزيمة العدو الحرباء"
 

بل اغتر العدو بخطته األمنية التي أطلقها أوائل 2007 مع الزيادة العسكرية للقوات األمريكية بحسب إستراتيجية "بوش" فخطة امن بغداد 
 سريع ٍكانت تطمح لجعل بغداد عصية على المجاهدين و تحويلها إلى قاعدة عسكرية شديدة الحراسة و اإلجراءات األمنية فكان البد من حل

" و الشق الثاني منها و هو إعطاء العدو شكال من النصر المزيف و بإستراتيجية الحرباءو دقيق من جانب المجاهدين فتم االستعانة " 
تركه و عبيده يسيطرون على األحياء في بغداد و جعله يتصور فوزه على المجاهدين بينما نجح المجاهدون في زرع تلك الخاليا في جميع 

 اإلحياء في انتظار الوقت المناسب و المكان المناسب و الهدف المناسب لها للبدء بتنفيذ عملياتها 
 

سيطر عليها من قبل المجاهدين بشكل خفي و تحتوى على ُأي أن جميع األحياء التي يسيطر عليها الجيش األمريكي و قوات الصحوة م
 ] في بغداد بعد االشتباكات التي دارت بين العامريةخاليا نائمة و أخرى بدأت التنفيذ فأول حي سيطرت عليه القوات األمريكية كان حي [ 

الدولة و "جيش الصحوات" و منذ فترة نشهد تصاعد وازدياد العمليات في حي العامرية و أحياء أخرى كثيرة في بغداد من استهداف لقادة 
الصحوة و الجيش و الشرطة و القوات األمريكية و لكن يتم فرض تعتيم إعالمي واضح ال مثيل له في التاريخ إليهام الناس بنجاح و نجاعة 
اإلستراتيجية األمريكية في محاربة اإلرهاب بل و قد وصل اآلمر بالمجاهدين في دولة اإلسالم إلى استعراض قواتهم داخل اإلحياء مثل حي 

السيدية و منطقة الدورة مؤخرا و أحياء أخرى إن المعركة الدائرة بين المجاهدين و القوات الصليبية سواء في العراق أو أفغانستان لتعتمد 
 على الجانب أالستخباراتي بشكل كبير هذا إن لم يكن دائما 

 
و فشل جميع العمليات األخيرة ضد دولة اإلسالم هو االعتماد الدائم على المعلومات االستخباراتية و كذلك تواجههم الدولة بنفس السالح 
ن فالعملية األخيرة في ديالى بدأتها القوات األمريكية قبل القوات العراقية بــ 5 أيام ما يعنى أنها كانت مباغتة و خاطفة من جانب األمريكيي

و قد أعربوا عن فشلهم في العثور على مسلحين و أسلحة بل وقاموا بتفتيش جميع المنازل و القرى المشتبهة بها و لم يعثروا على شيء 
 wall street journalو زادوا على ذلك بقولهم لصحيفة 

 
أن القوات األمريكية العاملة في محافظة ديالى العراقية قد فشلت في العثور على منتطارده من مسلحين أو أسلحة و قالت أيضا أن هذه [ 
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الوحدة العسكرية األمريكية وصلت إلى هذه المنطقة قبل خمسة أيام من الموعدالذي أعلنته الحكومة من أنها بدأت فيه عملياتها العسكرية 
في ديالى، وكان يوم الثالثاء 29 يوليو 2008 و قال ضابط أمريكي إننا نطارد أشباحا وقد فتشنا منذ خمسة أيام جميع المنازل و لم نعثر 

على أي إشارة لوجود مسلحين أو أسلحة ولكن المسلحين مع ذلك لم يهدئوا، وتركوا أثارهم وراءهم بعشرات القنابل التي نصبتبعد انطالق 
العمليات العسكرية. , ويقول هذا الضباط للصحيفة، أن المشكلة هي كيفية خروج المسلحين ودخولهم دون أننراهم ، وال ندري أين يختفون 

و يرى ضابط عراقي، وفقا للصحيفة األمريكية أن العملية في ديالى بدأت تواجهالمتاعب حتى قبل انطالقها ألن نوري المالكي رئيس 
الوزراء أعلن عنها منذ أواخر شهر يونيو الماضي، وبالتاليألغى بإعالنه مبدأ المفاجأة، وتحدث بعض المسؤولين اآلخرين عن تفاصيلها في 

  ]وقت سابقلبدئها، ، والوقت كان كافيا للمتمردين باالختفاء في األرياف أو أنهم غادرواالمحافظة مؤقتا 
 

إذا ال أمل لألمريكيين من هزيمة المجاهدين مهما فعلوا فقد تطور األسلوب العسكري للمجاهدين و باتوا أكثر سالسة في مواجهة أي خطة 
تستهدفهم و تحاول النيل من شأفتهم إذ أن البعض ساوره الشك من المجاهدين بسبب االفتراءات و الدعاية المغرضة التي تنفثها القنوات 

العميلة و أثرت في نفسه إن العمل الجهادي انتقل من مرحلة العلن إلى مرحلة العمل االستخباراتي الجهادي المنظم و الدقيق فهذا من 
 متطلبات و مقتضيات المرحلة و البد من األخذ بها و لنضع تجربة 

 
الطالبان في األذهان فمنذ 7 سنوات من احتالل أفغانستان ظن الجميع أن طالبان إلى غير رجعة و قليل من أدرك عكس ذلك و قال أنها بداية 

إلعادة تجميع صفوفهم و العودة ثانيا  حفظا لدماء المسلمين و أوالالمعركة فقد انسحبت قوات طالبان تكتيكيا من المدن و القرى و الواليات 
إلى المعركة على الطريقة "الطالبانية" التي نراها اآلن و قد تطلبت العودة إلى المعركة فهما و تقديرا لقوة الخصم و وضع اإلستراتيجية 

المناسبة له ثم العمل بها خالل السنوات القادمة و حدث فعال إلى أن وصلت الطالبان من القوة لدرجة السيطرة على 54 % من التراب 
األفغاني إن لم يكن أكثر و كل هذا بسبب الطريقة الصحيحة إلعادة بناء القوة و التوزيع الرصين للخاليا الحرباء في المناطق إلى أن 

حتمل من األحالم المتطايرة و الواقع ُصدق و ال يُاستطاعوا إشعال األرض من تحت أقدام األمريكيين و حلفائهم األوروبيين في وضع ال ي
taleban at  ] بعنوان عريض من شبكة BBC [ طالبان على أبواب كابول كابولالمأزوم الذي فرضته طالبان و اليوم هي على أبواب [ 

 ] doorstep Kabul's
 

في أفغانستانتري دليل ساطع علي أن التمرد يحاصر العاصمة أول ما ساعة بالسيارة جنوب غرب كابول علي الطريق الرئيسي  [قالت فيه
تالحظ هي الحفر العميقة من أثر القنابلوالذي يتحتم علي السائر أن يتفاداها ثم تالحظ أشالء الشاحنات التي سقطت في كمائنالمجاهدين 

وأحرقت مما يدل علي تالشي األمن حول العاصمة إن مدينة ورداك هي عاصمة اإلقليم المتاخم لكابولوفي شهر واحد أحرق المجاهدون 51 
شاحنة ولكن حاكم اإلقليم الجديد يقول أنه سوف يتمكن من نشراألمن. يقول محمد حليم فدائي الحاكم القادم الجديد أنالسبب في تدهور األمن 

هو قلة عدد قوات األمن الوطني وأنه بصدد تالفي ذلك . ولكن الرجال فوق التلة علي بعد 2 كيلومتر من حيثيتحدث محمد فدائي يروون 
رواية أخري عمن له السيطرة في المنطقة. لقد قابل مندوب BBC المحليقائد قوات طالبان حيث اصطحبه ليصور فرقة من مقاتلي طالبان 

في موقع يشرف علي الطريق رقم –1 كلهم مسلحون تسليحا ثقيال ويعتلون دراجات نارية في وضح النهار. وصرح القائد لدي "ستة 
 ]آالف" مقاتل ونسيطر علي ثالثة أرباع إقليم وارداك 

 
لقد نجح المجاهدون في كل من العراق و أفغانستان في مجاراة أساليب العدو و العمل على إيجاد األسلوب المضاد لخططه و تكتيكاته فلم 

فإستراتيجية تعد الصحوة تنفع مع دولة اإلسالم و لن تنجح خطة زيادة القوات في أفغانستان مع طالبان ألنهما يتبعان نفس األسلوب "
 مع الجيوش النظامية معها فالمعارك النظامية تفرض على الجنود و المعدات ُ" أثبتت نجاحها فهي تستفيد من قاعدة واحدة تتشاركالحرباء

العسكرية التنكر في حاالت كثيرة و خداع العدو فمثال تجد إن المعارك التي تدور في مناطق جبلية و صحراوية تفرض وجود معدات و 
 لوازم تعطيهم نفس لون البيئة التي يتواجدون فيها للتمويه و االختباء و في مناطق الغابات 

 
ذات األشجار و األعشاب الكثيفة تجد أن الجنود يلبسون مالبس عسكرية تتالءم مع البيئة المحيطة بهم و كذلك المعدات العسكرية الثقيلة 

بما فيها الدبابات إذ تموه بأغصان األشجار الكثيفة الخضراء إلخفائها عن أنظار العدو و عندما يتساقط الثلج و خصوصا في أثناء المعارك 
يتم اللجوء إلى مالبس بلون ابيض لجعل جسم الجندي كجزء من الثلج و لتسهيل االختباء و التحرك بحرية دون أن ينتبه العدو لذلك فهذه 

 ن بحسب البيئة المحيطة و حسب الحالة و في النهاية هذا هو الرابط بين دولة اإلسالم و طالبان ّ ] التلو[ إستراتيجية الحرباءهي باختصار 
 __________________________________________________

__________________________________ 
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تنويه : 
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إن هذا الموضوع قد ال يخلوا من أخطاء كتابية أو إمالئية رغم العمل الدءوب عليه إلخراجه في أحسن شكل وأفضل مضمون و لكن كاتبه 
ليس سوى من لحم و دم يخطى و يصيب و ال تنسوا صاحب الموضوع من الدعاء و اهللا الموفق دائما و أبدا .

    

 األعضاء 6 قاموا بالدعاء لمحامى الدولة لمشاركته القيمة هذه

abo-omar ,(اليوم) (اليوم), باغي الهدى hammouda99 ,(باألمس) (باألمس)إبن الكنانة (اليوم), يونس الصنعاني (اليوم), خالد العسقالني 
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 PM 05:59 ,باألمس 

 وحدة القتال رعد
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,662 
قام بالدعاء: 343

دعي له 323 مرات في 187 
مشاركات 

 جزاك اهللا كل خير يا أخى الحبيب محامى الدولة
 

موضوع شيق جدا و شامل بارك اهللا فيك

    

#  3    
  

 PM 08:00 ,باألمس 

okbah ben ali 
 

مخلص متألــق 
 

اإلقامة: الشبكة العنكبوتية لنصرة د ع إ
المشاركات: 1,382 

قام بالدعاء: 378
دعي له 382 مرات في 245 

مشاركات 

اهللا اكبر 
 

نصر من اهللا وفتح قريب 
 
 

إين إعالمنا العميل من هده اإلنتصارات التي يصطرها ابناء المسلمين 
 

أخي محامي الدولة رزقكم اهللا الشهادة في سبيله

__________________ 
 عندما
 اجتمع

 الصليبيين والرافضة والمرتدين والمنافقين والخوالف القاعدين المرجفين المخذلين المثبطين
 على عداء تنظيم القاعدة

 وتكالبوا
 من كل حدب وصوب على قتاله

 تيقنا وتأكدنا من صحة المنهج وسالمة الطريق بإذن العزيز الجبار
 واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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#  4    
  

 PM 08:26 ,باألمس 

hammouda99 
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,508 
قام بالدعاء: 1,063

دعي له 235 مرات في 201 
مشاركات 

 جزاك اهللا كل خير يا أخى الحبيب محامى الدولة
 

موضوع شيق جدا و شامل بارك اهللا فيك

__________________ 

اللهم اجعل دولة الكفر تسقط على أيدينا, و اجعل دولة اإلسالم تقام على أشالئنا و 
 جماجمنا, حتى ننال من أجرها و فضلها, اللهم اجعلنا ممن بموتهم تحيا أمة كاملة...

    

#  5    
  

 PM 08:28 ,باألمس 

 ابو معاذ الزاوي
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: دولة العــراق االســــالميه
المشاركات: 2,422 

قام بالدعاء: 62
دعي له 185 مرات في 173 

مشاركات 

بارك اهللا فيك .

__________________ 
قال أمير المؤمنين أبو عمر البغدادي (حفظه اهللا ) 

 أن أإلخوان المسلمين في بالد الرافدينَكِدرُــتنا الغراء أن تـّـي على امـّــنبغَه ولــكن يّـرُ مً الصراحه و إن كانت أحياناْـبّــحُإننا ن
 الجهاد.ِــنامهَروة سِ ذًوعلى رأسهم الحزب االسالمي يمارسون اليوم أشنع حمله لطمس معالم الدين في العراق وخاصتا

...
اللهـــم انصر اسود دولة االسالم.

اللهـــم انصر اسود االنصار.
اللهــم إجمعهم تحت راية واحده.

...
 

اللهــم عليك بالصحوات (الغفوات ) .
ــم.ّاللهـــم مكن المجاهدين من رقابهـ

    

#  6    
  

 PM 08:51 ,باألمس 
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 ناصر إسالم
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,157 
قام بالدعاء: 257

دعي له 152 مرات في 84 
مشاركات 

بارك اهللا فيك

__________________ 
أقصانا يئن .......فهل من مجيب !!؟؟

أعذروا علماء السوء ... فلكل عالم تخصص !!!
ياساسة غزة بكم منعنا المطر ، بكم منعنا الرزق، بكم منعنا النصر

###على أبي مصعب وصحبه فلتبكي البواكي###
يا أنصار القاعدة في فلسطين: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية

    

#  7    
  

 PM 01:50 ,اليوم 

abo-omar 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 82 
قام بالدعاء: 150

دعي له 19 مرات في 15 
مشاركات 

 اهللا موالنى وال مولى لهم
 اللهم سرع بعث اسامة

  اللهم بارك للمجاهدينًالحمد هللا دائما 
 واهللا ان هذه االخبار تفرج علينا كربنا في ارض الرباط

 اللهم إنا نشهدك أننا نحب إخواننا الطالبانبون وكل من هو على شاكلتهم
 فيك يارب للذود عن االسالم 

 اللهم اجعلنا معهم في الدنيا وفي االخرة 
 سدد رمياتنا 

 (((رجاء نحن أهل بيت المقدس نرى أننا بعيدون ميدانيا عن العمل القتالي 
 ومقلون في باقي الجوانب الجهادية نحتاج نصائح (((مفصلة))) لنكون لحمة واحدة

رغم وجود الجهود والخبرات لكن النرى طريقا لنصير اليها لنكون أمثالكم ((( النصح النصح))

    

#  8    
  

 PM 01:58 ,اليوم 

abo-omar 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 82 
قام بالدعاء: 150

دعي له 19 مرات في 15 
مشاركات 
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 اهللا موالنى وال مولى لهم
 اللهم سرع بعث اسامة

  اللهم بارك للمجاهدينًالحمد هللا دائما 
 واهللا ان هذه االخبار تفرج علينا كربنا في ارض الرباط

 اللهم إنا نشهدك أننا نحب إخواننا الطالبانبون وكل من هو على شاكلتهم
 فيك يارب للذود عن االسالم 

 اللهم اجعلنا معهم في الدنيا وفي االخرة 
 سدد رمياتنا 

 (((رجاء نحن أهل بيت المقدس نرى أننا بعيدون ميدانيا عن العمل القتالي 
 ومقلون في باقي الجوانب الجهادية نحتاج نصائح (((مفصلة))) لنكون لحمة واحدة

رغم وجود الجهود والخبرات لكن النرى طريقا لنصير اليها لنكون أمثالكم ((( النصح النصح))

    

#  9    
  

 PM 03:03 ,اليوم 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 8,575 
قام بالدعاء: 2,083

دعي له 1,513 مرات في 1,016 
مشاركات 

  أخي الحبيب على هذا التحليل الطيبًجزاك اهللا خيرا
 

اللهم سدد الرمي وثبت األقدام

__________________ 
"ȩ ĆȎĊȶȱǟ ɃǼćǘĆȰƋȵćǱ Ʉȥ ĆȾĊǙ ȿ ɃȀĈȅĊȀĆ ...Ƀǿǟ

ȵȿĆȖĊȲĆȵ ɄǤĈǼǵǟɀȱǟ ɄȾøȱǙ ȸĈȉ..ɃǿǠǤȱǟ ĆǥǻǠȾăȼȲɆǤȅ Ʉȥ ĈȱǠǹ ĈȎĆǦăǩ Û ĆȶĊǶćǽ ɀćȹćǩȿ ɄǣɀćȺĊǲĈȸȵ ɄȺɆĆȺȱǟ ĉǿǠĈɄȍǠȞȶȱǟ ƋȷǙ..Ćǿ ĈǱĊȄĄɅ ɍ ćȖĆȀƍȾćɍǙ ǠȽĉ 
ǿǟɀƋȎȱǟĈȳćǕ Ʉȥ ĆɅĊȷǠȶĈȭ ćȦĉǕȿ..ɃǿǠĆǿĊǱćǣ ɀĈȬȱǾĆǭ ĆǡǟɀĆȝ Ǡȵȿ Û ǃǟ ĈȺĊǼĆȻćȸȵ ĆȺȱǟ ĆĉȴɆȞĈȶȱǟ ćȪĈȴɆĈȺǱ Ʉȥ ĉǧǠĈȝ ĆǼĊȷąȦȱǟ Ʉȥ ĈȀĊǻĆȃȿĈȺǲȥ..ɂȲȝɉǟ ĉȴȽ ȴȾǪć 

ȺǱȿ..ǠɆȹƌǼȱǟĉǪćȸǶȹ ǠȺćǹɇǟ Ʉȥ Ĉȱȿ..ǥȀĆȸȵ ǠȺĆȺȱǟ ĉȴɆȞĈȝ ɍ Ǡȵ ĆɆĊȸĄǿ ĆǕĆǧĊǕ ɍȿ Û ćǽćȷĄȅ ĆȶĈȞĆǨĊ Û 
ǹ ɍȿĆȖĆȀøøĆȩ ɂȲȝ ĆȲĊǢøøĈǣ ĆȊĆȀøøĊ ..."

    

#  10    
  

 PM 05:32 ,اليوم 

 خالد العسقالني
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 528 
قام بالدعاء: 74

دعي له 192 مرات في 133 
مشاركات 
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 بارك اهللا فيكم 
االستفادة من تجارب االخرين وخاصة فيما يتعلق بحرب العصابات التى طبقت بنجاح فى كل من الصين وفيتنام وكوبا يجعل عمليات الدولة االسالمية 

 وقتالها المؤثر فى العدو 
 تدرس فى االكاديميات العسكرية لخصوصيتها ونجاحها 
 فمزيدا من الضربات القاتلة ومزيدا من االبداع العسكرى 

 يااسود التوحيد 
 فبيت المقدس فى انتظاركم على احر من الجمر

لتقتلعوا دولة بنى صهيون من جذورها

    

#  11    
  

 PM 05:35 ,اليوم 

 ~القناص~
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 462 
قام بالدعاء: 26

دعي له 96 مرات في 72 
مشاركات 

جزاك اهللا كل خير

    

#  12    
  

 PM 05:35 ,اليوم 

 المعتزبدين اهللا
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 857 
قام بالدعاء: 421

دعي له 376 مرات في 156 
مشاركات 

بارك اهللا فيك وجعلها في ميزان حسناتك

__________________ 

اإلسالمية محمد أمة شبكة
سبيلك في شهادة وارزقنا المجاهدين مع اكتبنا اللهم

 
ًأبدا يتغير ال الهدف لكن, الهدف بلوغ طريقة تتغير قد. ًمطلقا تتغير ال األهداف لكن, تتغير البرامجو, تتغير السياسات

اإلسالمية الفةِالخ دولة إقامة: هو هدفنا

    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم إحفظ أميرنا أبو عمر البغدادي مذل المجوس من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة
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