
 

  

 

     
 

  

 حصاد العمليات العسكرية 
 سيناء هـ والية 6341 جةذي احللشهر 

  
 ||هـ  1634 حلجةذو ا 6 جالثاءال ||
 

م هشم  - جفجحر عبىة هاظفت على آلُت لجِش الشدة جىىب الخشوبت على طٍش

 اللىادٌغ، وهلل الحمذ.

، وعأٌ ملم 06اظتهذاف حملت ششق هشم اللىادٌغ بأسبع كىابش هاون عُاس  -

 هللا الدعذًذ.
 

 ||هـ  6341ذو احلجة  2اء برععاأل ||
 

ضمً ظلعلت عملُاث غضوة )صُذ املشجذًً( وفي عملُت هىعُت ٌعش هللا لها  -

أظباب الىجاح، كامذ مفشصة أمىُت مً جىىد الخالفت باظتهذاف همحن 

ش باألظلحت الخفُفت، مما أدي  ت وظط مذًىت العَش لششطت الشدة املصٍش

مً الضباط والجىىد مً بُنهم اللىاء املذعى )خالذ عثمان  لهالن عذد

ش»مششف(  ، والحمذهلل «مششف الخذماث ألامىُت بذائشة كعم أٌو العَش

 على حعذًذه، وهللا غالب على أمشه ولىً أهثر الىاط ال ٌعلمىن.

جفجحر عبىة هاظفت على كىة ساجلت لجِش الشدة املصشي ورلً في همحن  -

َش، هما جم جفجحر عبىة أخشي على مذسعت في راث مخىلل لهم جىىب العش 

 امليان وهلل الحمذ.

 51:   نــرق
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 الوكتب اإلعالهي خالفت على هنهاج النبوة



 

اظتهذاف همحن هشم اللىادٌغ الخابع لجِش الشدة املصشي بلزًفخحن هاون،  -

 ذ.وعأٌ هللا الدعذً
  

 ||هـ  6341ذو احلجة  4 مي اخل ||
 

م  - جفجحر عبىة هاظفت على آلُت مذسعت لجِش الشدة، ورلً على الطٍش

ش، وهللا الحمذ.الذائشي خلف ح  ي الضهىس بمذًىت العَش
 

 ||هـ  6341ذو احلجة  5 سبتال ||
 

اظتهذاف همحن "هشم اللىادٌغ" الخابع لجِش الشدة املصشي بثالر  -

 ملم، وعأٌ هللا الدعذًذ. 06كزائف هاون عُاس 

ت لجِش الشدة بعبىة هاظفت باللشب مً "هشم  - اظتهذاف جشافت ععىٍش

 ذ.وهلل الحم اللىادٌغ" جىىب "الخشوبت"،
 

 ||هـ  6341ذو احلجة  1 ألحدا ||
 

ضمً ظلعلت عملُاث غضوة )صُذ املشجذًً( وفي عملُت هىعُت ٌّعش هللا  -

لها أظباب الىجاح، كامذ مفشصة أمىُت مً جىىد الخالفت باغخُاٌ عمُذ 

ت )أحمذ ععىش( "مذًش إداسة ألاحىاٌ املذهُت شماٌ  في ششطت الشدة املصٍش

ش، مما أدي لهالهه على الفىس،  ظِىاء" ورلً أمام مجزله في مذًىت العَش

 لُخم بعذها إحشاق ظُاسجه.

ومً هاحُت أخشي جم جفجحر عبىة هاظفت على مذسعت لجِش الشدة في  -

ش، مما أدي لهالن ضابط وعذد مً  مىطلت )العبُل( في مذًىت العَش

 الجىىد، وهلل الحمذ واملىت.

م yprاظتهذاف آلُت لجِش الشدة مً طشاص " - " بعبىة هاظفت على الطٍش

ش   الشُخ صوٍذ(، وهلل الحمذ. -الذولي )العَش



 

 ||هـ  6341ذو احلجة  7 ثنناأل ||
 

بصاسوخ مىجه، كشب مطاس  M60جذمحر آلُت لجِش الشدة مً هىع  -

 ، وهلل الحمذ.”الشُخ صوٍذ“جىىب ” الجىسة“

" على همحن "الجىسة" جىىب "الشُخ 761إطالق صاسوخحن مً هىع " -

ياًت فيهم.صوٍ
ّ
 ذ"، وعأٌ هللا الى

 

 ||هـ  6341ذو احلجة  8الجالثاء  ||
 

 "، وعأٌ هللا الدعذًذ.761اظتهذاف همحن الجىسة بصاسوخحن واجُىشا " -

" على مععىش الضهىس الخابع لجِش الشدة 761إطالق صاسوخحن واجُىشا " -

 في مذًىت الشُخ صوٍذ، وعأٌ هللا الدعذًذ.
 

 ||هـ  1634ذو احلجة  62 سبتال ||
 

ضمً ظلعلت عملُاث غضوة )صُذ املشجذًً( وفي عملُت هىعُت ٌعش هللا  -

لها أظباب الىجاح، كامذ مفشصة مً جىىد الخالفت بخفجحر عبىة هاظفت 

هبحرة الحجم على هاكلت جىذ جابعت لششطت الشدة، ورلً أزىاء محاولتهم 

ش، ما أدي إلى ج م الذائشي بمذًىت العَش ذمحرها إكامت همحن على الطٍش

ذ عً  مشجذا، والحمذ هلل على حعذًذه،  71باليامل وهالن وإصابت ما ًٍض

 وهللا غالب على أمشه ولىً أهثر الىاط ال ٌعلمىن.
 

 ||هـ  6341ذو احلجة  67 مي اخل ||
 

ت مً كخل املشجذ املذعّى:  - َُّ وهى أحذ ” خالذ خلف املىُعي“جمىً مفشصة أمى

بمذًىت ” الشحاب“هباس جىاظِغ جِش الّشدة، ورلً في مىطلت 

ت.”اللاهشة“
ّ
 ، وهلل الحمذ واملى



 

 ||هـ  6341ذو احلجة  68 معةاجل ||
 

م الذولي  M113جذمحر آلُت لجِش الشدة مً هىع  - بعبىة هاظفت، على الطٍش

ش ال“  .”الشُخ صوٍذ -عَش

كام جىىد الخالفت في والًت ظِىاء باظتهذاف مطاس الجىسة الععىشي  -

خ   على اعخلاٌ جِش الشدة املصشي «واجُىشا»بثالزت صىاٍس
ً
، ورلً سدا

ليعاء مً كبائل ظِىاء ألابُت، وما هزا الشد إال أٌو الغُث في الثأس ألعشاض 

هللا غالب على أمشه ولىً أهثر املعلمحن، واللادم أدهى وأمش بعىن هللا، و 

  الىاط ال ٌعلمىن.
 

 ||هـ  6341ذو احلجة  69  سبتال ||
 

ضمً ظلعلت عملُاث غضوة )صُذ املشجذًً(، جمىىذ مفشصة أمىُت مً  -

جصفُت املشجذ املذعى )دمحم البهيعاوي( وهى ضابط بشجبت هلُب في الششطت 

ش(، وعل ت، ورلً أمام مجزله وظط مذًىت )العَش ى صعُذ آخش جم املصٍش

ش(، وهللا غالب على  جصفُت أحذ أمىاء ششطت الشدة وظط مذًىت )العَش

 أمشه ولىً أهثر الىاط ال ٌعلمىن.
 

 ||هـ  6341ذو احلجة  22الجالثاء  ||
 

ضمً ظلعلت عملُاث غضوة )صُذ املشجذًً(، جمىىذ مفشصة مً جىىد  -

ٍت، وواهذ الخالفت مً جفجحر عبىة هاظفت على همش لششطت الشدة املصش 

إلاصابت مباششة بفضل هللا، ما أدي لهالن وإصابت جمُع مً واهىا فيها، 

ش(، وهللا   .الحمذورلً في حي )الضهىس( بمذًىت )العَش

ل( ششق مذًىت  - ت )الطٍى جفجحر عبىة هاظفت على همش لجِش الشدة، في كٍش

ش(، وهلل الحمذ.  )العَش



 

 ||هـ  6341ذو احلجة  25 معةاجل ||
 

هاظفت على آلُت جىلل أظلحت ورخائش لجِش الشدة، على  جفجحر عبىة -

م الىاصل بحن الخشوبت وهشم اللىادٌغ، وهلل الحمذ.  الطٍش

ت لجِش الّشدة مً طشاص  - َُّ ي إلى M113″“جفجحر عبىة هاظفت على آل ا أدَّ ، ممَّ

جىىب ” همحن الجىسة“جذمحرها واحتراكها باليامل، ورلً باللشب مً 

 ”.الشُخ صوٍذ“
 

 ||هـ  6341ذو احلجة  28 ثنناأل ||
 

ي إلى جذمحرها  - ا أدَّ ت مصفحت لششطت الّشدة، ممَّ َُّ جفجحر عبىة هاظفت على آل

بشيل وامل، ورلً في حي "املعاعُذ" بجىاس مععىش "فشق ألامً" بمذًىت 

ش"، وهلل الحمذ.  "العَش
 

 ||هـ  6341ذو احلجة  29الجالثاء  ||
 

ت لجِ - َُّ "، ورلً m60ش الّشدة املصشي مً طشاص "جفجحر عبىة هاظفت على آل

م الىاصل بحن "الشُخ صوٍذ" و "الجىسة"، وهلل الحمذ.  على الطٍش
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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