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 كينيين 9أمريكًيا و 17مقتل 

بعد أكثر من عشر ساعات من القتال العنيف  (2020يناير  05)املوافق لـ هـ  1441جمادى األول  10
القوات األمريكية يف القاعدة البحرية األمريكية  ضدال نظير لها شجاعة املجاهدون  أظهر خاللهالذي 

الصحفي لحركة الشباب املجاهدين من  كتباملتمكن  ،كينيا يفندا اشديدة التحصين يف خليج م
القوات األمريكية املتمركزة يف القاعدة البحرية  ة التي تجرعتهامحصلة الهزيمة املذّلالتأكد من 

 .الهجومهذا جنود كينيين يف  9قتل  بينما، ىلع أرض املعركة ا أمريكيا قتيالا 17أكثر من ب

مركبات عسكرية يف  5من  طائرات وأكثر 7، تمكن املجاهدون أيضاا من تدمير وبفضل الله وحده
جنوده لالحمد لله وحده الذي مّكن ويف جزء كبير من القاعدة العسكرية.  يرانأشعلوا الن كما، الهجوم

 .من سحق أعدائه

من أهمية لهجوم ومحاوالتها املستمرة للتقليل مع اإن استجابة القيادة األمريكية غير املتسقة 
حربها الظاملة يف اتيجي كمكون استر مكانتها مداراةثم القاعدة البحرية األمريكية يف خليج ماندا 

الرمال لن  يفرأسك  ودفنإن دحض ما ال يمكن دحضه و. أمام الجميع مفضوحة، أصبحت ضد اإلسالم
 ينقذ جنودك. 

بأدلة قوية؛ لذلك، مع األدلة  وثقوهاالتي بدقة مع وقائعهم وكان املجاهدون دائماا متفقين لقد 
 لرد أدلة "أفريكومالقيادة األمريكية يف إفريقيا "ىلع عاتق ثقيالا ، فإن العبء يقع املنشورة

 .املجاهدين

الذي هجوم الن عن صد يباح الباكر وعجز الجنود األمريكيإن املعركة العنيفة التي اندلعت منذ الص
لحق ضد الباطل وقوة ىلع قوة ا إنما هو دليل حقيقيامدين، الرجال املسلمين الص من ثلةنفذه 

يف أكثر قواعدهم املجاهدون من أولوياتهم ضرب األمريكيين إال أنه يف حين جعل . اإليمان ضد الكفر
، جعلوا من املعتاد القيام بحملة ة املقابلةيف الجه، ناء، فإن الصليبيين الجباالعسكرية تحصينا

ا عشوائيا  لتقصفقرى من األىلع ستهدفين ، مابي ضد املسلمين العزلرهاإلقصف المن  ممنهجة
  واألسواق.النساء واألطفال األبرياء يف املستشفيات 
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، حتى يتم طردهم من جميع يف استهداف الغزاة األمريكيين بإذن الله،سوف يستمر املجاهدون و
أهلنا يضطهدون  الذينالصهاينة عن دعمهم األعمى لليهود  يكفواوحتى  األراضي املسلمة،

  النصير.والله موالنا سبحانه ونعم يف فلسطين.  املسلمين

 املكتب الصحفي لحركة الشباب املجاهدين

 

 

 والسالم ىلع من اتبع الهداية.
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 “But honour belongs to Allah and His Messenger, and to the Believers; but the Hypocrites know not” 

 


