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احلمد هلل وحده ال شريك له ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،إمام اجملاهدين سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه ومن
تبعهم بإحسان .وبعد ،فهاهو ذا العدد األول من جريدة سنا الشام ،يأذن اهلل سبحانه خبروجه إىل النور ،فنحمده تعاىل ونثين عليه
اخلري كله أن وفقنا ،وأعاننا على نشره.
وال يـزال اهلل  -جـل جـالله  -ينعم على الناس عامــة واجملـاهديـن خاصــة ،إذ يفتح هلـم فـي القلـمون ويظهرهـم على عدوهم،
وميكنهم من رقاب اخلونة املتزيني بزي اإلسـالم ،وتلك آالء ال يسـتحقها مـن رضي بالقعود وذل ،وقعد إلخوانه اجملاهديـن كل
مرصد كالذباب يقع على اجلروح ،نسأل اهلل العافية والتوفيق والسداد.

قسم التحرير

صور ألحداث السفرية وما حولها

عمليات التمهيد الناري اليت سبقت اقتحام احملطة احلرارية حبلب

العامل يف أسبوع
 اجليش املصري سيهاجم قطاع غزة إذا استطاعإخضاع سيناء
 كتائب عبداهلل عزام تدك السفارة الصفوية يفبريوت بعمليتني استشهاديتني
11
 -حركة محاس تدين تفجريي بريوت

احملطة احلرارية بعد سيطرة الدولة اإلسالمية يف العراق والشام عليها

عمر الشيشاني :السبب الرئيسي الذي دفعين إىل االنضمام
إىل الدولة اإلسالمية أن لديهم مشروعا حقيقيا وناجحا
بإذن اهلل -لبناء دولةلقاء خاص مع القائد اجملاهد عمر الشيشاني
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ً
حدا
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام تضع
إلجرام «خالد ّ
حياني»
سببت حواجز «خالد ّ
حي اني» املنتشرة حول مدينة حلب معاناة كبرية
للناس ،حيث مل تتو ّرع عن القيام بأعمال مسيئة أهلكت احلرث والنسل
3-2
وأعنتت عباد اهلل ،وسرقت ممتلكاتهم العامة واخلاصة

حاجز الكاستيلو بعد أن قامت الدولة اإلسالمية بتحريره من عصابات «خالد ّ
حياني»

األخبار احمللية
ديننا حياتنا

 انتصارات كبرية يف القلمون واغتنام أسلحة متطورة وصواريخ مقتل أكثر من  45من جنود النظام يف التيارة بريف حلب الشرقي وقفات مع آية -أسباب الذل واهلزمية
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ســـــنـا الـشــــام
تهتك أستار اجلرائم اليت ارتكبها ما يسمى «لواء شهداء بدر» بقيادة «خالد ّ
حياني»

سببت حواجز «خالد ّ
حي اني» املنتشرة حول مدينة حلب معاناة كبرية
للناس ،حيث مل تتو ّرع عن القيام بأعمال مسيئة أهلكت احلرث
والنسل وأعنتت عباد اهلل ،وسرقت ممتلكاتهم العامة واخلاصة  ،وهذه
أبرز اجلرائم اليت ارتكبتها عصابة «خالد ّ
حي اني» :
 -1سرقة األموال العامة واخلاصة لكثري من الناس ،وخباصة التجار
املسلمني الشرفاء.
 -2اختطاف كثري من املسلمني لطلب الفدية ،أو قتلهم دون سبب.
 -3اختطاف النساء العفيفات واغتصابهن ،ولقد أوجدت أماكن خاصة
ملمارسة هذه األفعال داخل املقرات ،عثر عليها أثناء العملية.
ّ
 -4شرب اخلمر ،واللعب بامليسر ،وممارسة الدعارة ،وقد بي ذلك
املعتقلون يف سجونه ،إىل جانب اعرتافات عناصر من اللواء بعد أسر
الدولة اإلسالمية هلم وحتقيقها معهم.
 -5أخذ اإلتاوات واملكوس (الرشاوي) من خالل نصب احلواجز على
ً
وخصوصا من سيارات املازوت ،وشاحنات نقل البضائع
الطرقات العامة،
وغريها.

 -6اختطاف جنود من اجليش احلر.
 -7اختطاف اجملاهدين واملهاجرين بتهمة «االنتماء إىل الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام».
هذا باإلضافة إىل شكاوي عامة املسلمني الكثرية من أفعال مرتزقة
«لواء شهداء بدر» واملضايقات اليت يتعرضون هلا على احلواجز وإذالهلم
هلم وشتهم.
وقد ظهر يف مقطع فيديو نشر على اإلنرتنت مقابالت مع سائقي
سيارات يعمل أصحابها يف نقل البضائع واملازوت ،حتدث املستط ِلع فيه
عن أساليب السرقة اليت كان ينتهجها مرتزقة «لواء شهداء بدر» جلمع
اإلتاوات من الناس ،وقد ذكر بعض العامة الذين ُ
استطلعت آراؤهم
بعضا من الفظائع اليت ارتكبها «لواء شهداء بدر».
أحد سائقي سيارات نقل املازوت قال :لقد كرهنا املهنة بسبب أفعال
«خالد ّ
حي اني» وعناصره ،فكلما مررنا حباجز الكاستيلو يأخذون
«مصاري» وإذا مل نعطهم حيجزون السيارة.
وقال آخر يقود سيارة لنقل البنزين :كلما مررت حباجز «لواء شهداء
ً
ً
أحيانا يأخذون مخسمائة لرية وإذا مل أعطهم
نقودا،
بدر» يأخذون
ً
دائما أنها للثورة ،وإذا رفضنا أوامرهم
يأخذون برميل بنزين ،واحلجة
وقاومناهم اعتقلونا بقوة السالح.
ومل يقتصر اإلفساد والسرقة على احلواجز ،بل عمد مرتزقة «لواء شهداء

من السيارات املسروقة يف أحد مقرات «خالد ّ
حياني»

حبوب خمدرة بكميات كبرية وجدت يف أحد املقرات

نقود مسروقة ومخور وجدت يف أحد املقرات

آثار التعذيب على جسد أحد السجناء احملررين

«سنا الشام» متيط اللثام عن العملية اليت قامت بها
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام ضد ما يسمى «لواء
شهداء بدر» وتفصيل ذلك:
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قصف مقرات «خالد ّ
حياني» مبدفعية الدولة اإلسالمية

ً
تزامنا مع بدء االقتحام
تصاعد أعمدة الدخان من املقرات

بعض الغنائم من مقرات «لواء شهداء بدر»

قذائف هاون ،من غنائم مقرات «لواء شهداء بدر»

بدر» إىل إفراغ األبنية يف املناطق اليت يسيطرون عليها ،وقد ذكر شهود
عيان ما حدث يف مناطق مثل األشرفية والشيخ مقصود ،إذ قال حممد،
وهو من سكان تلك املناطق :كانت البنايات تباع مبا فيها.
إىل جانب عمليات اخلطف مقابل فدية على حواجز «خالد ّ
حي اني»
ً
وخصوصا حاجز الكاستيلو.
ويروي آخر ،وهو صاحب معمل يف حلب :مت نهب املصانع بالكامل من
بعض الكتائب اليت تدعي انتمائها للجيش احلر وعلى رأسها «لواء
ً
قائال :إنهم قد اقتلعوا أرضيات املعامل.
شهداء بدر» ،ويؤكد

اهلل سريعة وخاطفة ،حيث سقطت مجيع حواجز ومقرات «لواء شهداء
حي ان وحريتان ّ
بدر» يف ّ
وامللح وتلصيبني يف مدة قصرية ،ومت كل ذلك
دون مقاومة ودون إراقة نقطة دم واحدة .وسيطرت الدولة سيطرة تامة،
وأسرت من كان يعمل مع «خالد ّ
حي اني» ،وحررت السجناء ،ومن بينهم
أخ تونسي وأخ أوكراني كانا قد اختطفا يف اليوم نفسه ،وقد وجد
أحدهما يف بيت «خالد ّ
حي اني».

عملية خاطفة بعد أن بلغ السيل ُّ
الزبى قامت بها الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام الستئصال املفسدين:

عند مرور أحد اإلخوة من الدولة اإلسالمية حباجز الكاستيلو قام مرتزقة
«لواء شهداء بدر» مبضايقته واالستهزاء به بقوهلم« :هل أنت من داعش؟»
لكنه تغاضى عن هذا األمر درءا للفتنة ،وبعد مدة وجيزة يف نفس
اليوم ّ
مر أخ آخر يدعى أبا جعفر بنفس احلاجز ،وحدث معه ما حدث
لألخ السابق ،ولكن األمور تطورت ووصلت إىل حد التهديد بالسالح،
ّ
وأحس أن عناصر احلاجز ينون اختطافه ومن معه،
عندها شعر باخلطر
فطلب املؤازرة عرب الالسلكي (القبضة) ،وخالل هذا الوقت مرت سيارة
تابعة جلبهة النصرة حباجز «لواء شهداء بدر» فظن عناصر احلاجز أنها
للدولة اإلسالمية فأطلقوا النار عليها ،فقتل أحد من كان فيها وجرح
اآلخر وكان السائق ،وقد أسعف فيما بعد إىل مشفى تل رفعت .وهنا
وصل أمري األمنيني مع اإلخوة وقاموا باقتحام احلاجز واعتقال كل
من كان فيه «بطلقتني» فقط ،وحرروا األخ أبا جعفر ،ومن ّ
ثم أعلنت
الدولة اإلسالمية على الفور عملية عسكرية شاملة كانت بفضل

ّ
بي نت التحقيقات أن جرائم «لواء شهداء بدر» فاقت جرائم النظام:
بعد التحقيق الذي أجرته الدولة اإلسالمية يف العراق والشام مع األسرى
الذين اعتقلتهم من «لواء شهداء بدر» اعرتفوا بارتكاب جرائم فظيعة
تساوي يف فظاعتها جرائم النظام بل تزيد عليها ،فقد وصلت إىل حد
القتل واالغتصاب .وقد دلت على ذلك تسجيالت فيديو وجدت يف
كامرياتهم وهواتفهم احملمولة وهم يقومون بإذالل املسلمني وضربهم
واغتصاب النساء ،وقد استعملت هذه التسجيالت دالئل إدانة هلم ،إىل
جانب شهادة األهالي الذين جترعوا الويالت من جرائمهم.
وقد عملت الدولة اإلسالمية منذ اليوم األول على إنشاء حمكمة
خاصة لرد احلقوق واملمتلكات إىل أهلها ،واالقتصاص من مرتزقة «خالد
ّ
حي اني» واإلفراج عن األبرياء.
احملر َ
سجون ّ
«احلي اني» بشهادة َّ
ّ
رين:
سرية لدى
مت بفضل اهلل ّ
ومنه حترير عدد كبري من املسلمني األبرياء ،إىل جانب
بعض اجلنود من اجليش احلر ،وعدد من اإلخوة املهاجرين من مقرات «لواء
شهداء بدر» ،وقد روى هؤالء أن مرتزقة ّ
«حي اني» قاموا بنقل  14سجينا
بسيارات إسعاف إىل سجن ّ
سري قبل عملية االقتحام بوقت قصري ،ومن
بينهم جنود من الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.
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لقاء خاص مع القائد اجملاهد عمر الشيشاني
عمر الشيشاني:السبب الرئيسي الذي دفعين إىل االنضمام إىل الدولة اإلسالمية أن لديهم مشروعا حقيقيا وناجحا -بإذن اهلل  -لبناء دولة.
كلمة إلخواني اجملاهدين يف سوريا :أنتم بدأمت هذا اجلهاد يف سبيل اهلل فال ترتكوه واثبتوا فإما النصر أو الشهادة . . .
َ
ولنسع لتطبيق شرع اهلل عز وجل فهذا واجب عليكم.
هناك قوى خارجية تستخدم «  » PKKللحصول على أوراق ضغط يف سوريا وفرض قرارات من خالل هذا احلزب

تفردت سنا الشام بلقاء خاص مع القائد عمر الشيشاني األمري
العسكري للمنطقة الشمالية للدولة اإلسالمية يف العراق والشام
قام بإجراء هذا اللقاء األخ اإلعالمي أبو رقية الشامي
يف يوم اخلميس  5ذي احلجة  1434هـ املوافق لـ  2013/10/10م
مالحظة :مت تعديل اإلجابات مبا يوافق اللغة العربية.

 السالم عليكم.وعليكم السالم. متى أتيت إىل سوريا؟ً
تقريبا يف آذار .2012
 ما الذي دفعك إىل اجمليء إىل سوريا؟ عندما كنت سجينا يف جورجيا عاهدت اهلل عزَّ
ألجاهدن يف سبيل
وجل إن خرجت من السجن حيا
اهلل ،وبعد خروجي من السجن كانت سوريا أوىل
احملطات ،فعزمت على الذهاب إليها ،ولكين يف
أول األمر رأيت املظاهرات ،وكانت شعارات الناس
فيها غري إسالمية كاحلرية والدميوقراطية .وهي
ليست من دين اهلل عز وجل ،فهم يطلبون احلرية
ُ
فرأيت التوجه إىل أرض اليمن،
لينالوا الدميوقراطية،
وأقمت يف مصر بانتظار أن ّ
ييسر اهلل لي الذهاب إىل
اليمن ،ولكن اهلل مل ينعم علي بذلك ،ثم أتيت إىل
سوريا.
 كيف كانت بدايتك يف سوريا؟ يف أول جميئي إىل سوريا رأيت الناس يدخنون،ِّ
يوفرونها،
وكثري منهم حيلقون حلاهم وال
ويسمعون األغاني ،ورايات الثورة ال حتوي كلمة
التوحيد (ال إله إال اهلل) ،وقلت يف نفسي إىل أين
جئت؟ لقد ّ
شكلت هذه األمور لي حاجزا ،وكانت
أول الصور اليت رأيتها عندما أتيت إىل سوريا.
 ما عملك قبل أن تنضم إىل الدولة اإلسالمية؟ يف بداية األمر نظرت إىل احلال فوجدت أنه ماكانت هناك فكرة للدولة ،ورأيت أن املسلمني
مايزالون ضعفاء ولكن عاهدت اهلل أن أجاهد
هنا ،فإن قتلت فشهادة يف سبيل اهلل ،امتثاال ألمر
اهلل تعاىل بأن أدافع عن هذا الشعب املظلوم كما
قال تعاىل( :وإن استنصروكم يف الدين فعليكم
النصر).

يف البداية كانت هناك بعض اجملموعات
والكتائب غري أننا مل ننضم إليهم ألسباب
خمتلفة منها أنهم مل يكونوا مستقيمني متاما
لذا كنا نعمل وحدنا.
 ما سبب انضمامك إىل الدولة اإلسالمية؟ السبب الرئيسي الذي دفعين إىل االنضمام إىلالدولة اإلسالمية أن لديهم مشروعا حقيقيا
وناجحا -بإذن اهلل -لبناء دولة ،كما أنين مل أجاهد
لكي أحكم أو أصنع امسا لي أو للكتيبة،
ولكن كنت أعمل لكي أطبق شرع اهلل
يف األرض ،وإلعادة اخلالفة اإلسالمية ،فوجدت
أن الدولة على عكس اجملموعات والكتائب
األخرى لديها مشروع ّ
فعال إلقامة دولة إسالمية
على منهاج النبوة ،مبا يتفق مع رغبيت ،بل مع أمر
اهلل.
 بوصفك األمري العسكري للدولة ،ما املواقع اليتشاركتم يف حتريرها؟
 ال أعرف إذا كان من الصحيح أن أذكر أمساءاملواقع والغزوات اليت قمت بها ،ولكن مبا أنك
سألتين فإنين سأجيبك ليس فقط عن عملي ،بل
عن عمل اجملاهدين الذين وقفوا جبانيب ،حتى
يعرفهم الناس ويذكروهم خبري.
 أول عمل عسكري مهم كان حترير جبلبركات يف دارة عزة حيث ُح ّرر بالكامل بفضل
اهلل ،وكانت لدينا إصابة واحدة فحسب.
 ثاني العمليات املهمة كانت يف سيف الدولةيف مدينة حلب حيث بقينا نقاتل هناك اثنني
وأربعني يوما ،أمضينا منها اثنني وعشرين يوما
نقتحم مواقع جديدة يف كل يوم ،بفضل اهلل.
وبعد أن أمضينا مدة يف سيف الدولة نظرت نظرة
عسكرية ،فوجدت أنه إذا بقينا داخل املدينة
فمن السهل أن تلتف قوات النظام علينا وتقوم
حبصارنا فاقرتحت على الكتائب األخرى التوجه
إىل خارج املدينة وضرب البحوث العلمية ،وبذلك
نلتف على قوات النظام من ورائهم ،واحلمدهلل مت
اقتحام البحوث العلمية وسيطرنا عليها ولكن
اجملموعة اليت ُ
كلفت بعمل كمني لقوات
النظام واليت ستأتي ملساندة البحوث العلمية
خالفت األوامر ومل تقم بصد هذا الدعم ،وبسبب
ذلك خسرنا البحوث العلمية ولكن نتائج هذه
العملية كانت جيدة ،حيث قام النظام بسحب
جزء كبري من قواته من داخل مدينة حلب
الستعادة البحوث العلمية ،وبالتالي توقف توغل
قوات النظام داخل البلد.
 بعد ذلك قمنا بتحرير كتيبة الطعانة اليتكانت تقصف األبرياء ،وتقطع الطريق على
الثوار و املدنيني ،فقمنا باقتحامها من جهة
عسكرية و من جهة أخرى كي نؤمن طريقا
للمدنيني.
 ثم اقتحمنا الشيخ سليمان حيث كان جنودالنظام يطلقون النار على أي سيارة متر يف

الطريق بني دارة عزة و حلب ،ولقد وجدنا حوالي
مخسة وعشرين جثة لنساء وأطفال مقتولني،
بعد أن دخلنا الشيخ سليمان مبشاركة جبهة
النصرة وجملس شورى اجملاهدين ،واحلمدهلل.
 قمنا بعملية مهمة يف السفرية ولكن حصلنزاع بيننا وبني جبهة النصرة واهلل تعاىل يقول:
(وال تنازعوا فتفشلوا فتذهب رحيكم) فدخل
النظام السفرية مرة ثانية بعد انسحابنا منها.
 بعد ذلك قررنا جتهيز عملية مبطار النريبواللواء( )80وكنا حواىل  2300مقاتل ،ولكن
بعض اجملموعات والكتائب انسحبت من عملية
االقتحام يف اللحظات األخرية ،ولكن بفضل اهلل
عز وجل قمنا حنن باقتحام اللواء( )80وحررناه،
واحلمدهلل ميكن الدخول إىل اللواء يف أي وقت
بدون محاية.
 بعد ذلك قمنا بتحرير رحبة التسليح ورحبةالتصليح يف الشقيف ،وخميم حندرات.
احملاصرون ملطار منغ يطلبون منا
 جاء إلينا إخوانناِ
الدعم واملساندة يف اقتحام املطار وقمنا مبساندتهم
ومساعدتهم ومت اقتحام املطار ،واحلمدهلل
وختليص الناس من هذا املطار يف الريف الشمالي
بعد التأخري الذي كان ابتالء من اهلل عز وجل،
ولكن يف النهاية أنعم اهلل علينا بالفتح.
 ما هو سبب التأخر يف فتح مطار منغ؟ هناك أسباب كثرية جدا منها :ضعف اإلميانلدى البعض ،باإلضافة إىل ّ
ختلف بعض اجملموعات
عن الوفاء بوعودهم باملشاركة ،وخذالن بعض
الكتائب لنا يف اللحظات األخرية.
 ما هي أعمالكم بعد االنضمام إىل الدولة؟عمليات التحرير يف ريف محاة. مالذي حدث يف ريف محاة؟ احلمدهلل ،حققنا  %90من األهداف اليت وضعناهايف ريف محاة.
 ما هي حصيلة العملية يف ريف محاة ؟ احلمدهلل الغنائم والعطايا كانت كثرية فقداقتحمنا  11موقعا عسكريا ،وأخذنا الغنائم من 8
مواقع منها.
 كيف تتعاملون مع التحريض اإلعالمي وبثالشائعات ضد الدولة اإلسالمية؟
 أول شيء جيب أن نفهم أن الوضع يف سوريامتعلق كثريا بالوضع اخلارجي.
وحنن ،وهلل احلمد ،ليس لدينا أي عالقة مع أي
جهة خارجية ،لذا فاإلعالم حيرض علينا ،والدليل
على ذلك ،أنه يف مقابلة لي مع قناة اجلزيرة مل
يذكر مراسلها أني األمري العسكري للدولة
اإلسالمية ،إمنا أمري املهاجرين واألنصار بالرغم من
أنين كنت قد بايعت الدولة اإلسالمية وكنت
قائدها العسكري.
 دار يف األيام األخرية حديث حول مساحكملعاصفة الشمال بلقاء "جون ماكني" ،فماذا
تقول؟
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هذا الشيء مضحك جدا ال أعرف كيف أجيب عن كالم كهذا.املسؤولون يف عاصفة الشمال يريدون أن يعتذروا بامسي من خالل قوهلم:
إن عمر الشيشاني مسح هلم بلقاء "جون ماكني" ولكن هذا حجة عليهم ال
هلم بأنهم أخطؤوا ،ولكنهم يريدون أن يعتذروا بامسي.
وأقول :كيف لنا أن نسمح هلم بلقاء األمريكان أعداء اهلل عز وجل،
وأعداء اإلسالم ،فال صلة باألمريكان ،وبيننا وبينهم السيف.
 كيف صلتكم باجليش احلر؟ ليس بيننا وبني اجليش احلر أي مشكلة ،ال مصلحة لنا يف قتاهلم مامليعتدوا علينا أو على ديننا وعقديتنا ،ولكن إن اعتدوا على ديننا فلن
نسمح هلم ،وإن شاء اهلل سوف يأتي إلينا أشخاص من اجليش احلر لكي
يساندونا أو يساعدونا يف إقامة شرع اهلل ،ونرجوا أن يعملوا معنا يف هذا
السبيل.
 مالذي حيدث يف أطمة؟ هناك قوى خارجية تستخدم الـ « »PKKللحصول على أوراق ضغط يفسوريا ،وفرض قرارات من خالل هذا احلزب ،وليكون هلم قوة حمركة تأمتر
بأمرهم ،فسياسة الـ « »PKKنفس سياسة الغرب ليس لديهم دين أو عقيدة،
فالغرب يستخدم الـ « »PKKلتدمري املسلمني ودينهم.
 كثرت الشائعات بأن الدولة اإلسالمية موجودة فقط يف املناطق احملررةوال وجود هلا على اجلبهات ,فما هي اجلبهات اليت ترابط عليها الدولة اآلن؟
 حنن مرابطون على اجلبهات ضد الـ « »PKKبنسبة  ،%90ومرابطون أيضاعلى جبهة نبل والزهراء يف حلب و على جبهة مدفعية الزهراء ،الشيخ سعيد،
العامرية ،الراموسة ،خان طومان ،دويرينة ،سكك ،تل حاصل ،تل عرن،

وحول معامل الدفاع يف العدنانية أيضا.
 ماذا عن الرباط خارج حلب؟العمليات يف ريف الالذقية كانت من عمل الدولة.أيضا يف ريف محاة مجيع العمليات األخرية من عمل الدولة.
ويف معسكر احلامدية يف ريف إدلب حررنا بعض املواقع ،ولكن انسحبنا
بعد قتل قيادات مهمة للنظام.
 جرى حديث أن الشيخ عمر الشيشاني قد انسحب من الدولة؟ ومل تعد له صلةبها ،فما حقيقة ذلك؟
 كيف أترك الدولة اإلسالمية وهي مشروع األمة اإلسالمية واملسلمنيمجيعهم؟ فنحن مل ندخل الدولة ألجل أبي بكر البغدادي أو أبي األثري بل
هلل عز وجل وتطبيق شرعه يف األرض ،و إقامة الدولة اإلسالمية على منهاج
النبوة.
ً
 نريد يف نهاية هذا اللقاء كلمة أخرية تبعثها للمجاهدين وعامة الناس؟أبعث كلمة إلخواني اجملاهدين يف سوريا :أنتم بدأمت هذا اجلهاد يف سبيل
اهلل فال ترتكوه واثبتوا ،فإما النصر أو الشهادة ،واحذروا من خداعكم كما
َ
ولنسع إىل تطبيق شرع اهلل عز وجل فهذا
ُخدع إخوانكم يف ليبيا ومصر،
واجب عليكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
• نشر هذا اللقاء يف العدد صفر اإللكرتوني
وأعدنا نشره يف هذا العدد ألهميته ،ولكثرة ما طلب منا ذلك.

الدولة اإلسالمية جيري استنزافها عسكريا يف أكثر من  18جبهة قتال  . . .لتمكني النظام واملعتدلني
ً
عسكريا يف الشام؟
ملاذا يستنزفون الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
عنوان حلقائق خطرية كشف عنها خبري جهادي عرب حسابه يف
«تويرت».
َ
ُ
ويظهر من خالهلا وجود مؤامرة حتركها أطراف خفية غري مكشوفة تؤدي
نتيجتها اىل تقدم قوات النظام واستعادتها ألراض سقطت منها يف أيدي
اجملاهدين ،فيما قد ميكن اعتباره صفقة جيري اإلعداد هلا مع من يوصفون
باملعتدلني يف املعارضة (غري اإلسالميني) .ويالحظ أن هذه املؤامرة تشارك
فيها أطراف حمسوبة على الثورة بعلمها أو بدون علمها ،وهو ما يدق ناقوس
اخلطر أمام جماهدي الدولة اإلسالمية والكتائب اإلسالمية األخرى والشرفاء
من اجليش احلر لوأد املؤامرة يف مهدها.
وفيما يلي حتليل اخلبري اجلهادي بالكامل:
فتح عدة جبهات قتالية للدولة بعد انسحاب الفصائل العرعورية من ميدان
القتال ،يعين رفع عدد جبهات القتال.
رفع عدد اجلبهات اليت ختوضها الدولة من  15اىل  18خالل أيام بعد سقوط
«اليعربية» و «السفرية» وستتبعها «البوكمال» قريبا هدفه التالي:
 إضعاف تركيز الدولة يف إدارة شؤون جبهات القتال. استنزاف موارد الدولة العسكرية. قتل أكرب عدد من جنود الدولة يف املعارك ألنهم وحدهم من يقاتل وهذهخطة الفصائل العرعورية.
 إجبار قيادة الدولة على تغيري معادلة إدارة الدولة من  %60قتال و  %40إغاثةودعوة ومساعدات إنسانية اىل قتالية فقط.
ً
عندما تصبح الدولة قوة مقاتلة فقط ستفقد حاضنتها ،خصوصا مع وجود
إعالم مأجور َه ّمه األول تشويه صورة الدولة ،وستزيد حجة املرجفني من أنها
مجاعة مقاتلة فقط وليست دولة.
ُ
إجبار الدولة على التوجه حنو العراق حلفظ جنودها الذين يرقون باملعارك
ً
يوميا.
الشامية
وهذه اخلطوة للدولة ستسبقها خطوة سحب خرباء الدولة يف الشام للتعامل
ً
ميدانيا).
مع الوضع الصعب (حرق الدولة
فمن يدير هذه اخلطة احملكمة ضد الدولة؟!
ً
من يالحظ ما جيري على األرض ُيدرك أن هنالك تناسقا يف عمل أعداء

ً
فمثال:
الدولة،
ُ
ُتفتح جبهة هامة ،تدخلها الدولة بقوة بعد انسحاب الفصائل العرعورية،
قتلى يف صفوف الدولة ،ضغط على إمكانياتها ،حترك جليوش الشيعة
يف العراق والشام على متركزات الدولة ،وإعالم عرعوري يصف من يصد
اهلجمة باخلوارج ،نسق متوال يف العمل امليداني والعسكري ،حتضري
لضربات طائرات من دون طيار لقصف املعسكرات اآلمنة .وصل األمر
لتحشيد (اجليش العراقي ،البيشمركة الكردية ،حزب اهلل ،جيش املهدي،
لواء ابي الفضل ،صحوات الشام).
باإلضافة اىل اجليش النصريي وشبيحته يف وقت واحد ،وحنو أهداف يعرفون
أن الدولة اإلسالمية لن تتنازل عنها مثل :اليعربية والسفرية والبوكمال،
والذي وضح املسائل كلها ،انسحابات ما يسمى جيش اإلسالم يف السخنة
والسفرية والغوطة من قبلها.
ً
ُ
قطعا ،أن هناك من يدير التنسيق لكل تلك األطراف يف إدارة
وأنا ال أشك
االستنزاف.
علم العرعور أم مل يعلم هو جزء من عملية إعادة متكني األسد للسيطرة
على الشام ،حبماقة فتاويه ومحاقة من يدعمهم.
لذا أنصح الدولة اإلسالمية -حفظها اهلل -عدم فتح أكثر من  10جبهات يف
الوقت احلالي.
وأهم اجلبهات والثغور اليت جيب أال تنسحب منها( :اليعربية ،البوكمال ،جبهة
« ،»PKKالسفرية ،مركز حلب ،السخنة باجتاة تدمر ،الغوطة الشرقية ،محاة
باجتاة حلب) .وأي جبهة إضافية تفتحها الدولة جيب أن تكون بعد تأمني
السيطرة على هذه الثغور أعاله ،أي :ترك باقي اجلبهات للضرورة القصوى.
هذا ال يعين انسحاب الدولة مثال من الرقة وغريها بل املقصود (االشتباكات
واملعارك) جيب أن تكون حمدودة على قدر املستطاع.
مع القضاء على اجملرمني والصحوات قدر ما ال يؤثر يف ساحات القتال املشتعلة.
باختصار ،هناك عملية حلرق الدولة وحنن ال نشعر (حرق للمشروع ،حرق
للجند ،حرق لإلمكانيات واألموال ،حرق للدعوة الرامية لتأسيس اخلالفة).
هذا واهلل أعلى وأعلم…
اللهم من أراد لدينك النصر فانصره ،ومن أراد خذالنه فانتقم منه وافضحه.
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أسباب الذل واهلزمية
قال اهلل تعاىل{ :إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان
ببعض ما كسبوا ولقد عفى اهلل عنهم إن اهلل غفور رحيم} [آل عمران] .استزهلم
الشيطان :أوقعهم يف الزلل .والزلل هنا اهلزمية وعدم الثبات يف املعركة .ببعض
ما كسبوا :كان للشيطان عليهم سبيل بأن حقق فيهم اهلزمية بسبب أعماهلم
وذنوبهم .فهكذا هي سنة اهلل اجلارية يف املسلمني ،وهي سنة ال تتخلف وهي أن
اهلزائم ال تقع إال بسبب أعمال يصيبها املسلم فتبعد عنه النصر وتقرب إليه اهلزمية.
فاملعاصي هي أسباب اهلزمية وخاصة املعاصي اليت هلا عالقة باحلرب والقتال مثل:
ترك التدريب ،واإلعراض عن اجلماعة ،وعصيان األمري ،وتوسيد األمر إىل غري أهله.
ومن املعاصي أيضا عدم صلة الرحم .وإن األسباب األساسية للهزمية هي:
ً
ً
عقديا ،أو
احنرافا
 -1االحنراف عن الصراط املستقيم :سواء كان هذا االحنراف
ً
ً
سلوكيا يعين :سواء كانت املعاصي يف باب االعتقاد :باإلحلاد يف أمساء
احنرافا
اهلل وصفاته ،بالشرك األكرب والشرك األصغر ،أو كانت بالردة الكاملة باعتناق
املذاهب الكافرة كالشيوعية ،والقوميةَ ،
والع ْلمانية ،والدميوقراطية.
واالحنراف يف ناحية املعاصي العملية ،ميكن تقسيمه إىل قسمني:
معاص تؤثر أثناء املعركة :كمعصية أمر القائد يف أثناء املعركة كما
أوال:
ٍ
حصل يف يوم أحد ملا ترك الرماة اجلبل ،وخالفوا أمر النيب  -عليه الصالة والسالم -
فحصل ما حصل مما تعرفونه.
ً
ً
معاص تؤدي إىل ضرب الذلة على األمة املؤمنة ضربا مؤبدا ،وهذه املعاصي
ثانياٍ ً :
ً
مباشرا يف هزمية األمة أمام أعدائها ،وقد بينها النيب  -عليه الصالة
تؤثر تأثريا
ْ
ينة َوأ َخ ْذ ُ ْ
َ
َ
اب ْالب َ
ت أ ْذنَ
الز ْرع َو َت َر ْ
يت ْم ب َّ
َقر َو َرض ُ
َ
ُ
َ
َ
ك ُتمْ
ْ
والسالم  -بقولهِ (( :إذا تبَاي ْعتم بالع
َ ِ ُِ ِ ِ
َ
ِ ِ ِ َ
ْال َهادَ ،س َّل َط الل َع َل ْي ُ
ك ْم )) حديث صحيح
ك ْم ُذ ًّل َل َي ْن ِز ُع ُه َح َّتى َت ْر ِج ُعوا ِإل ِدي ِن
ِ
َّ ُ
مبجموع طرقه ،رواه أبوداود وأمحد .والعينة :نوع من أنواع الربا والربا قد انتشر اآلن
يف بلدان املسلمني فحقت عليهم الذلة( .رضيتم بالزرع) :اإلخالد إىل الدنيا وااللتفات
إليها.
ْ
ََ
(س َّل َط الل َع َل ْي ُ
ْ
ُ
َ
َ
كمْ
ْ
الهاد) فرتك اجلهاد من أهم أسباب اهلزمية و الذلَ ،
(وت َركتم ِ
َّ ُ
ً
ُذ ًّل) ليس الذل على اليهود فقط ،بل الذل يضرب أيضا على هذه األمة إذا عصت
(س َّل َط الل َع َل ْي ُ
أمر ربهاَ ،
ك ْم ُذ ًّل َل َي ْن ِز ُع ُه) ال يرفعه .إىل متى؟ ليس إىل أن يصبح
َّ ُ
عندكم مليون جندي ،وال إىل أن متلكوا ألف طائرة ،وال إىل أن حتوزوا مخسة
(ح َّتى َت ْرج ُعوا إ َل ِدي ِن ُ
آالف دبابة ...ال ..وإمنا َ
ك ْم) فإذا رجعتم إىل دينكم يرفع اهلل
ِ ِ
عنكم الذلة ،بهذا الشرط الوحيد ،وهو أن ترجعوا إىل دينكم كله من أوله إىل
آخره ،ال تقولوا :هذه قشور وهذا ُلباب .وال تقولوا :هذه سنن .وال تقولوا :هذه ّ
تفرق
َ
حبثت أمور العقائد بني السنة ،والروافض ،واألشعرية ،وغريهم  .بل
املسلمني ،إذا
ً
تأخذ هذا الدين كامال كما جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم من عند ربه ،تأخذ
ً
ً
كامال ً
صافيا ..فعند ذلك يكتب النصر ،تنال الظفر على العدو.
نقيا
به
 - 2الظلم :ليس الظلم سببًا من أسباب اهلزمية فحسب ،بل هو سبب من أسباب هالك
األمم وسقوط الدول ،وتغري األحوال .يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل « :-إن
الدول تبقى مع العدل وإن كانت كافرة ،وتسقط مع الظلم وإن كانت مسلمة «.
 - 3ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر :وهو سبب من أسباب اهلالك ونزول
ك ْم ُأ ُ
ان ِم َن ْال ُق ُرون ِم ْن َق ْب ِل ُ
العذاب ،يقول اهلل سبحانهَ { :ف َل ْو َل َ
ك َ
ولو َب ِق َّي ٍة َي ْن َه ْو َن
ِ
ُ
َْ
ال ْرض إ َّل َقل ً
َ
ّ
َ
ْ
َ
ْ ُ
م ْن أ ْ َ
َع ال ِذ َ
ن ْي َنا ِم ْن ُه ْم َو َّاتب َ
يل ِ َّ
يه
اد ِف
ين ظل ُموا َما أت ِرفوا ِف ِ
ِ ِ ِ
َع ِن ال َف َس ِ
َ
مرم َ
َو َ
[]116و َما َ
ان َر ُّب َك ِل ُي ْه ِل َك ْال ُق َرى ب ُظ ْلم َوأ ْه ُل َها ُم ْص ِل ُح َ
ك َ
َ
ون[}]117
ني
ك ُانوا ُ ْ ِ ِ
ِ ٍ َ
[سورة هود] .إذا كان أهلها يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ال يهلكهم اهلل،
أما إذا تركوا ذلك ،وانتشرت الرذائل ،وأصبحت ظاهرة ،فليسوا مهددين باهلزمية
بل مبا هو أعظم من ذلك ،وهو أن يهلكهم اهلل ،وحيل بهم العذاب ،ويف حديث أبي
بكر رضي اهلل عنه ،أ َّن ُه َق َ
اس إ َّن ُ
ك ْم َت ْق َر ُء َ
ال « :أ ُّي َها َّ
{:يا أ ُّي َها َّال ِذ َ
ون َه ِذ ِه ْال َي َة َ
الن ُ
ين
ِ
َ
ُ َ َ ُ ْ ْ ُ َُ
ك ْم َل َي ُض ُّرَ ُ
ك ْم َم ْن َض َّل ِإ َذا ْاه َت َد ْي ُت ْم[[}]105سورة املائدة]َ .و ِإ ِّني
َآمنوا عل ْيكم أنف َس
ُ َ َ َ
َ
ّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
الل َصلى الل َعل ْي ِه و َسل َم َيقولِ « :إن الن َ
ال فل ْم َيأخذوا
اس ِإذا رأوا الظ
َس ْعت ر ُسول
ِ
ِ
َ
َ َِ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ َّ ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ّ
َ
ُ
اب ِمنه « رواه الرتمذي وأبوداود وابن ماجه
على يدي ِه أوشك أن يعمهم
الل ِب ِعق ٍ
َ
َ
َّ ُ
وأمحد.
فرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب من أسباب االختالف ،وسبب من أسباب
التفرق ،الذي يؤدي إىل اهلزمية.
َل َع َل ْي َنا َر ُسولُ
 - 4نقض عهد اهلل وعهد رسوله :فقد جاء يف حديث ا ْبن ُع َم َر َق َ
ال « :أ ْقب َ
ِ
الل َ -ص َّلى الل َع َل ْيه َو َس َّل َم َ -ف َق َ
يت ْم به َّنَ ،وأ ُع ُ
س إ َذا ا ْب ُتَ ِل ُ
ين َ ْ
الَ :يا َم ْع َش َر الُْ َهاجر َ
ٌ
وذ
خ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ ِ ْ ُ ْ َُّ ُ
َْ
ك ُ
الل َو َع ْه َد َر ُسو ِل ِه ِإ َّل َس َّل َط
الل أن تد ِر
ب
وه َّن ...فذكرها ،ومنهاَ ( :ول َي ْن ُق ُضوا َع ْه َد َّ ِ
ِ َّ ِ ََ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ّ
ً
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
يهم) .حديث صحيح ،رواه ابن
ي ِهم ف َأخذوا ب ْعض َما ِف َأي ِد ِ
الل عل ْي ِهم عدوا ِمن غ ِ
َّ ُ
ماجه وغريه .ومن املعلوم أن العدو لن يستطيع أن يأخذ بعض ما يف أيدي املسلمني
من األموال ،أو من األراضي ،أو من غريها إال بعد أن يهزم املسلمون ،ويستذلوا.

ُ -5
الغ ُلول :واملراد بالغلول :أخذ مال املسلمني بغري حق .جاء يف املوطأ َع ْن َما ِلك َع ْن
«ما َظ َه َر ْال ُغ ُل ُ
ي َيى ْبن َسعيد أ َّن ُه َب َل َغ ُه َع ْن َع ْبد الل ْبن َع َبّاس أ َّن ُه َق َ
َْ
الَ :
ول ِف َق ْو ٍم َق ُّط
ِ ِ ٍ
ِ َّ ِ ِ
ٍ َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
ُ
ْ
وب ِه ْم ُّ
الرع ُب» ومن املعلوم أنه إذا ألقى اهلل الرعب يف قلوب قوم فإنهم لن
ِإل أل ِق َي ِف قل ِ
يواجهوا العدو وسيهزمون ويولون األدبار ،هذا أمر ال شك فيه.
ك ُ
ونوا َ
والع ْجب :قال سبحانهَ {:و َل َت ُ
ك َّال ِذ َ
 - 6ال َب َطر والفخر والغرور ُ
ين َخ َر ُجوا
ُ
ٌ
با َي ْع َمل َ
الناس َو َي ُص ُّد َ
ِم ْن ِد َيار ِه ْم َب َط ًرا َور َئا َء َّ
الل َوالل ِ َ
ون َع ْن َسبيل
ميط[}]47
ون ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ ِ َّ ِ َ ُّ
والكب يف األرض ،ثم الصد عن سبيل اهلل أي:
[سورة األنفال] فهذا الرياء والبطر
ِ
الصد عن دينه ،حتى ولو عن جزئية من جزئيات الدين ،الصد عنها منذر بوقوع
اهلزمية كما دلت عليه هذه اآليات .وكذلك ُ
الع ْج ُب قال اهلل جل جاللهَ {:و َي ْو َم
ُ َ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َْ
ُ
ي ِإذ أعجبَتكم كثرتكم فلم تغ ِن عنكم ش ْيئا وضاقت عل ْيكم الرض
حن
َ ٍَ َْ
ُ
ّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
َ
ُ
ُ
ِبا رحبَت ثم ول ْيتم مد ِب ِرين[[}]25سورة التوبة] فلما أعجب الصحابة بأنفسهم
ً
شيئا،
وبكثرتهم ،وقالوا :لن نغلب هذا اليوم من ِق ّلة؛ ما أغنت عنهم كثرتهم
وازن مل يتجاوزوا الثالثة اآلالف رجل  .والصحابة كانوا
وبعض الروايات تقول :إن َه ِ
ّ
َ
وازن ،ومع ذلك ولوا مدبرين ملا أعجبوا بأنفسهم ،ونسوا االعتماد على
عدة أضعاف َه ِ
ربهم عز وجل.
وههنا أمر جدير باالهتمام ،وهو أنك عندما تقرأ يف القرآن يف أعقاب ذكر غزوات
النيب -عليه الصالة والسالم -ال جتد ً
أبدا أن اهلل سبحانه ميدح املؤمنني ،ويشيد
ببطوالتهم ،إمنا يبني هلم أن هذا النصر الذي حتقق إمنا هو فضل منهَ {:و َما َّ
الن ْص ُر ِإ َّل
م ْن ع ْند الل ْال َعز ْ َ
َّ
كيم[[}]126آل عمران]َ { .و َما َّ
الل ِإ َّن الل
الن ْص ُر ِإل ِم ْن ِع ْن ِد َّ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ
يز ال ِ ِ
َّ َ
َعز ٌ
ك ٌ
يم[[}]10سورة األنفال].
يز َح ِ
ِ
بل إنك جتد أن اهلل ينبه املؤمنني على أخطاء وقعت منهم ،وهم منتصرون ،فيقول
ب أ ْن َي ُ
هلم يوم بدرَ {:ما َ
ك َ
ك َ
َّ ُ ْ َ
َْْ
ان ِل َن ّ
ون َل ُه أ ْ
ض[}]67[...سورة
س َرى َحتى يث ِخن ِف الر ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ون َك َعن ال ْن َف ُ
األنفال]َ { .ي ْسأ ُل َ
ل َو َّ
ول }...ثم قال هلم بعد...{:
ال ق ِل ال ْن َفال ِ َّ ِ
الر ُس ِ
ِ
َ َِ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َف َّات ُقوا الل َوأ ْص ِل ُحوا ذات َب ْي ِنك ْم َوأ ِط ُ
يعوا الل َو َر ُسول ُه ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِنني}[سورة
َّ َ
َ
َّ َ َ
األنفال] كأن هذا إشارة إىل أن اختالفكم يف قسمة الغنائم واألنفال ليس حبسن،
فاحذروا أن ختالفوا أمر اهلل وأمر رسوله.
إذا :ما قال هلم :لقد أحسنتم وفعلتم وفعلتم ..ما أشاد بهذه البطوالت اليت فعلها
الصحابة يوم بدر ،بل نبههم على أخطاءّ ،
وذكرهم بأال يعتمدوا على أنفسهم ،وأال
ُ
يعجبوا بها .فالنصر إمنا هو من عند اهلل وحده ال شريك له .كذلك يف أ ُحد عندما
ُ
تقرأ قصة أ ُحد جتد أن اهلل نبههم على مكمن اخلطأ وسبب ما حاق بهم وما حصل
ً
ً
ً
معتمدا
خاشعا هلل،
دائما جيب أن يكون
هلم  .فاهلل سبحانه ينبهنا على أن املسلم
ً
ً
خملصا له ،يعلم أن النصر من عنده ،ليس بعدد وال ِب ُع ّدة.
مستنصرا به،
عليه،
 - 7الفرقة واالختالف :تفرق املسلمني وتشتت أحواهلم سبب من أسباب اهلزمية
املاحقة ،يقول اهللَ {:و َل َت َن َ
اص ُ
از ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َو َت ْذ َه َب ر ُ ُ َ
بوا ِإ َّن الل َم َع
حيك ْم و ْ ِ
ِ
َّ َ
الصابر َ
ين[[}]46سورة األنفال] .وهذا األمر باإلضافة إىل األمر السابق وهو املعصية
َّ ِ ِ
كان من أعظم أسباب سقوط األندلس.
ً
حتذيرا
 - 8مواالة الكافرين واملنافقني ،وعدم احلذر منهم :لقد حذرنا اهلل من ذلك
ً
شديدا ،وأبدأ وأعاد.
فلم يرد يف القرآن الكريم بعد األمر بالتوحيد والنهي عن ضده أكثر من النهي عن
مواالة الكافرين .ويف آية واحد يتبني لنا حقيقة الكفار ،يقول اهلل سبحانه{ :
ك ْم َخب ً
ك ْم َل َيأ ُل َ
ون ُ
ين َآم ُنوا َل َت َّت ِخ ُذوا ب َط َان ًة ِم ْن ُدو ِن ُ
َيا أ ُّي َها َّال ِذ َ
َال } أي :ال يقصرون
ِ
َ
ْ
يشق عليكمَ { .ق ْد َب َد ِت ْالب ْ
َغ َضا ُء
فيما يفسدكمَ { .و ُّدوا َما َع ِن ُّت ْم} أي :أحبوا ما
م ْن أ ْف َواهه ْم} فما استطاعوا إخفاءهاَ { .و َما ُ ْ
ب َق ْد َب َّي َّنا َل ُ
ت ِفي ُص ُدو ُر ُه ْم أ ْ
كَ ُ
ك ُم
ِْ َ ِ ِ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ات ِإ ْن كنتم تع ِقلون[[ }]118آل عمران] ولكن أين الذين يعقلون؟
ال َي ِ
لقد كان هذا هو السبب يف هزمية الدولة العباسية أمام التتار ملا وثقت بالرافضي
اخلبيث ابن العلقمي وولته الوزارة ،وكان ذلك اخلبيث ممن ماأل التتار وكاتبهم
من أجل أن تهدم اخلالفة وتسقط الدولة ،فكان ذلك وحصل له ما أراد ،ولكن اهلل
كان له باملرصاد ،فجازاه ملك التتار أن قتله ،وقال له :أنت ال تستحق أن يثق فيك،
فقتله شر قتلة ،وما أكثر أمثال ابن العلقمي يف هذه العصور .
قد يندس شياطني اإلنس من املنافقني يف صفوف املؤمنني ،وال مييزهم املؤمنون ،فمن
رمحة اهلل باملؤمنني أن تتواىل االبتالءات على املؤمنني ،فتكشف حقيقة املنافقني،
ً
مؤمنا
ومتيز الصف املؤمن وتطهره من هؤالء املندسني حتى يتميز الصف ،ويصبح
ً
خالصا ،ليميز اهلل الصفوف فتتساقط األوراق املندسة اليت ال يستطيع املؤمن أن
يكشفها لتظاهرها باإلميان.
 - 9ترك إعداد العدة واإلخالد إىل الدنيا وملذاتها واإلغراق يف اللهو وطلب الراحة
مما جيعل اإلنسان ال يستطيع أن يدخل املعركة ،وال أن يواجه العدو..
وصلى اهلل على نبينا حممد ،وعلى آله ،وصحبه وسلم .
كتبه أبو محزة املهاجر

7
حقيقة مقتل األخ حممد فارس من حركةأحرار الشام
السالم عليكم ورمحة اهلل ..إىل األفاضل
والناصحني كافة من اإلخوة ،نفيدكم
ً
علما حبقيقة ما جرى على األخ املقتول
حممد فارس -رمحه اهلل-
ً
أوال :ندعو اإلخوة إىل ضبط النفس وتقوى
اهلل يف مثل هذه املشكالت اليت هي مثار
فتنة ،وثغ ٌر يلج منه أصحاب الدسائس
والنفاق.
ً
ثانيا :نذكر اجلميع بقصة أصحاب النيب
ً
يوم أحد ملا قتلوا خطأ احاهم اليمان والد
حذيفة ً
ظنا منهم بكفره  ،فكان موقف
حذيفة رضي اهلل عنه دليل إميانه ونصحه
إلخوانه لكنه فقد رأى السيوف تنوشه
فصاح بضاربيه :أبي ،أبي!! ولكن أمر
اهلل قد نفذ ،وحني علم املسلمون توالهم
احلزن،
ً
لكنه نظر إىل أصحابه إشفاقا وقال :يغفر
اهلل لكم ،وهو أرحم الرامحني .ثم انطلق
بسيفه يؤدي واجبه يف املعركة الدائرة
رحاها بني اإلميان والكفر..
وبعد انتهاء املعركة علم الرسول بذلك،
فأمر بالدية عن والد حذيفة حسيل بن جابر
لكن حذيفة تصدق بها على املسلمني..
ً
ثالثا :يف منطقة يقال هلا نقريين يف ثغر
من ثغور حلب يرابط فيه جماهدي الدولة
وحركة األحرار يف ساحة معقدة ينال منا
العدو وننال منه.
أصيب أخونا حممد فارس رمحه بهدم ..
فهرع إليه إخوانه إلسعافه يعرفنه ألنه
بلديهم من (رتيان) وذلك مع جمموعة من
اجلرحى .
يقول إخوانه الذين معه أثناء انتشاله أنه
ظن وقوعه يف أيدي الرافضة فطلب منهم
قتله وختليصه،وملا أخلوه املشفى خرج من
كان معه يعرفه..

وقفات مع آية

ً
رجال منهم ال يعرفه فصادف
وأوكلوا به
دخوله عليه وهو ينادي  :يازينب ياحسني
ً
أسريا ُيعاجل .
 ..تقية منه غفر اهلل له فظنه
لتؤخذ عنه املعلومات األمنية كما هي
العادة اجلارية يف مثل هذه احلاالت ..
وكان املشفى حيوي إخوة من الدولة
وغريهم فسمعوا استغاثته الشركية
ً
قائما عليه آنذاك
فسألوا من كان
ً
ً
تفهما وخترصاـ أنه رافضي عند
فأخربهم ـ
األحرار هلم فيه حاجة ..وعليه عمد إليه
اإلخوة فقتلوه
ً
ظنا منهم كفره حسب مامسعوه منه
وأخربهم به القائم عليه  ..حيث ال تزال
رحى احلرب بيننا وبني الرافضة دائرة
ونارها مستعرة
فنسأل اهلل أن يتقبل أخانا حممد فارس
بقبول حسن وأن يغفر إلخوانه صنيعهم
الذي أرادوا به النيل من عدو اهلل وعدوهم..
ً
رابعا :أيها الكرام ثم إني أذكركم بأن
هذا اخلطأ أم ٌر يكثر وقوعه يف ساحات
احلروب ويف مواطن اجلهاد كما يعرف
ذلك أهله
ومن أجله أوسعه أهل العلم تأصيالً
وتفصيال فذكروا يف دواوينهم قتل من
أظهر الكفر أو ُظن كفره ثم بان إسالمه
قال ابن حزم يف (احمللى) :خالد مل يقتل
بين جذمية إال متأوال أنهم كفار ،ومل
يعرف أن قوهلم :صبأنا ،صبأنا  -إسالم
صحيح ،وكذلك أسامة بال شك ،وحسبك
مبراجعته رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يف ذلك ،وقوله« :إمنا قاهلا من خوف
السالح» وهو واهلل الثقة الصادق الذي
ثبت أنه مل يقل إال ما يف نفسه .وكذلك
السرية اليت أسرعت بالقتل يف خثعم وهم
معتصمون بالسجود ،وإذ هم متأولون فهم

قال تعاىل(( :وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها )) .اآلية  85من سورة
األعراف.
إن املتأمل يف واقع أمتنا اإلسالمية ُيرى بعني احلقيقة أن أعداء اإلسالم ال
يزالون ميكرون بأمتنا َ
الليل والنهار حماولني بذلك طمس معامل التوحيد،
ونشر الفساد بكل صنوفه وأشكاله ،عرب وسائل إعالمهم املتنوعة،
ً
مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية ،لينشأ بعد ذلك جيل من الشباب،
ال يعرف من اإلسالم إال امسه ،وال من القرآن إال رمسه ،فزلت أقدا ٌم بعد
فينة وأخرى من ينادي
ثبوتها ،واحنرفت أقال ٌم بعد رسوخها ،فنسمع بني ٍ
بصوت نشاز(( :الدين هلل والوطن للجميع )) (( احلل يف الدميقراطية))
ٍ
ومقاالت لبعض من ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم ،كتسميتهم لبعض
ٍ
كتب املتقدمني من سلف هذه األمة بـ ((األوراق الصفراء )) .بل ومبطالبتهم
اجلوفاء حبرية الرأي يف املعتقد ،وحقوق املرأة ،إىل غري ذلك من املقاالت
َ
شيئا من الكفر البواح الصراح .قال ابن
واملقوالت اليت حتمل بني أسطرها

قاتلو خطأ بال شك ،فسقط القود .ثم نظرنا
فيهم فوجدناهم كلهم يف دار احلرب يف
قوم عدو لنا ،فسقطت الدية بنص القرآن،
ومل يبق إال الكفارة ،فال بد من أحد أمرين
ضرورة :إما أنه  -عليه الصالة والسالم -
أمرهم بها فسكت الراوي عن ذلك .وإما
أن اآلية اليت فيها{ :فإن كان من قوم عدو
لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة} [النساء]92 :
مل تكن نزلت بعد ،فال شيء عليهم إال
االستغفار والدعاء إىل اهلل عز وجل فقط.
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف (جامع
املسائل) :ما حرمه اهلل تعاىل من البغي
والقتل وغري ذلك ،إذا فعله الرجل متأوال
جمتهدا معتقدا أنه ليس حبرام مل يكن
بذلك كافرا وال فاسقا ،بل وال قود يف ذلك
وال دية وال كفارة  ...وقد ثبت يف الصحيح
أن أسامة بن زيد قتل رجال من الكفار
بعد ما قال «ال إله إال اهلل»  ...ومع هذا فلم
حيكم عليه بقود وال دية وال كفارة،
ألنه كان متأوال اعتقد جواز قتله بهذا.
وأما ما يتعلق حبكم الدية يف دار احلرب
فهذا حمل خالف بني أهل العلم كما هو
معروف يف كتب الفقهاء
ّ
كله فإن هذه احلادثة ستأخذ
ومع ذلك
مسارها القضائي الشرعي الصحيح  ..ولئن
واهلل ثبت علينا احلق لنأخذن به ولو على
نفوسنا
..وأذكر نفسي وإخواني ونفسي بتقوى
اهلل وإجلام أهل الفتنة ومن حيب أن يشيع
البالء يف الذين آمنوا والحولوالقوة إال باهلل..
ً
امرءا نصح ودعا َّ
وعلم وهدى ،
ورحم اهلل
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
كتبه عمر القحطاني
املسؤول الشرعي للدولة

جرير الطربي يف تفسريه ،عند قوله تعاىل(( :والتفسدوا يف األرض بعد
إصالحها)) «أي :ال تعملوا يف أرض اهلل مبعاصيه» أ هـ .
فيا أمة اإلسالم َّ
عام ًة ويا شباب اإلسالم ّ
خاصة ،قوموا َقومة رجل واحد يف
وجه دعاة التغريب ،دعاة الكفر واإلحلاد ،وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة
ويكون الدين كله هلل ،لنستظل بعدها بشريعة الرمحن ونقتدي بسنة
سيد ولد عدنان ،فال تفسدوا يف األرض بعد أن أصلحها اهلل ،بابتعاث النيب
صلى اهلل عليه وسلم فيكم ينهاكم عما ال حيل لكم وما يكرهه
اهلل لكمَ ،
وأذكركم بقول املوىل جل يف عاله(( :الذين إن مكناهم يف
األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وهلل
عاقبة األمور )) اآلية  40من سورة احلج .
فإذا أردنا التمكني يف األرض ،فلنأمر باملعروف ولننه عن املنكر ،ولنكن
كما كان سلف هذه األمة يعبدون اهلل وحده واليشركون به شيئا،
حاضر أو باد.
طاغوت
موحدين لرب العباد كافرين بكل
ٍ
ٍ
كتبه أبو سامل األزدي
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الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام
بيان رقم ( )1بشأن األحداث الراهنة بوالية الالذقية

قال تعاىل ( :وقد مكروا مكرهم وعند اهلل مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال ) إبراهيم46
َ
َ
احلمد اهلل والصالة والسالم على الضحوك القتال الذي بعثه ّ
ونذيرا.
بشريا
ربه بالسيف بني يدي الساعة
أما بعد :فلقد َم ّن اهلل على املسلمني يف أرض الشام بأن قامت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام بإنشاء احملاكم اإلسالمية
يف عديد من املناطق احملررة واليت حتكم فيها وتصان دماء وأعراض وأموال املسلمني بالشريعة الغراء ،واليت مت من خالهلا رد
كثري من احلقوق واملظامل إىل أهلها وذلك بفضل اهلل تعاىل وحده.
وهذا سبب أغاظ أهل الردة والنفاق فبادروا إىل إفساد هذا املشروع ـ الذي طاملا انتظره وسعى يف حتقيقه كل مسلم صادق
وذلك بوسائل شتى أهمها:
ـ تشويه إعالمي ممنهج يرمي إىل تنفري الناس من الدولة اإلسالمية وذلك باتهامها بتكفري املسلمني ،واهلل يعلم أنا براء من
ذلك وأنا ل نكفر إال من كفره اهلل ورسوله منهجني يف ذلك نهج السلف الصاحل رضي اهلل عنهم إفراط وال تفريط ،وأنا ما
خرجنا إال دفاعا عن دين اهلل واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان.
ـ عقد مؤمترات و اجتماعات مكثفة و سرية وعلنية يف أحضان خمابرات الشرق والغرب هدفها إنشاء حكومة دميوقراطية
علمانية يتم فيها تنحية الشريعة اإلسالمية عن احلكم بني الناس وحيل حملها دساتري كفرية يرضى عنها الغرب.
 استغالل بعض األفراد من اجليش احلر الذين ال يعرفون شيئا عن الدولة اإلسالمية إال عن طريق اإلعالم املشوه ،والزج بهمللدخول يف مواجهات مع جنود الدولة اإلسالمية وال أدل على ذلك مما وقع يف منطقة ربيعة من نصب كمائن لعناصر الدولةـ
واليت راح ضحيتها أكثر من أربعة أفراد من جنود الدولة اإلسالمية ـ ثم إظهار األمر على أن الدولة اإلسالمية هي اليت بدأت
باالعتداء.
ولتبني بعض احلقائق نذكر بإجياز نبذة مما وقع يف أحد هذه الكمائن:
بعدما علم جنود الدولة اإلسالمية مبقتل إخوانهم الذين نقلوا إىل املشفى رجعوا إىل مكان احلادثة وعندما اقرتبوا من مسجد
الروضة مبنطقة ربيعة أطلق عليهم النار من منارة املسجد حيث كان أحد األشخاص مترتسا فيها ومعه سالح البيكا فنزل
أحد جنود الدولة قائال «متهلوا» ،ولكنهم استمروا يف إطالق النار حتى أصيب بعض جنود الدولة  ،كانت إصابة أحدهم
بليغة فمات على إثرها ،فلما رأى جنود الدولة أن عناصر الكتيبة املذكورة ال تريد التفاهم وال احلوار بدؤوا بالدفاع عن
أنفسهم ومتكنوا من السيطرة على املوقف واحلمد هلل  ،وأنزل جنود الدولة الشخص الذي كان يف املنارة ومن معه وبدؤوا
بالتحقيق معهم وسألوهم من أي مجاعة أنتم فقالوا  « :حنن من مجاعة الشيخ جالل وهو اتصل بنا يف الصباح وأتى بنا إىل
هنا وقال لنا »:ستأتي سيارة فيها شباب اقتلوهم وال تدعوهم يهربون « فلما مسع جالل هذا الكالم بهت وتظاهر بأنه إمنا جاء
للصلح  ،وقال« :يوجد حمكمة للمجلس العسكري التابع لالئتالف الوطين ،وأنه سيأخذ أفراده الذين جاء بهم ويسجنهم
«،فقال األفراد « :أنت من أمرنا بذلك «فلما مسع جنود الدولة هذا الكالم أخذوه وقتلوه جزاءا وفاقا على ما تسبب فيه من قتل
جماهدي الدولة إصابة آخرين .
وهذا غيض من فيض من بعض احلقائق اليت ختفى على كثري من املسلمني
ورغم كل ما تتعرض له الدولة اإلسالمية من افرتاءات واعتداءات ،إال أننا نطمئن إخواننا املسلمني عامة واملقاتلني
خاصة على أرض الشام أننا ال نسفك دم امرى مسلم بغري حق ،وأننا ال نعتدي إال على من اعتدى علينا معتربين يف
ذلك الباعث له على اعتدائه.
إنا لقوم أبت أخالقنا شرفا

أن نبتدي باألذى من ليس يؤذينا

واهلل غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
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مـايـــر . . .
بلدة يف الريف الشمالي لوالية حلب ،يبلغ
َ
10000نسمة ،حتيط بها
عدد سكانها حواىل
من الغرب بلدة ُنبُّل ،ومن اجلنوب الغربي بلدة
الزهراء  -وهما بلدتان يقطنهما الروافض،
ويدعمهما النظام النصريي اجملرم  -ومن
الشمال الغربي بلدة الزيارة الكردية .
كانت ماير يف بداية ثورة الشام املباركة
تراقب األحداث من غري مشاركة منها فيها،
ذلك أنها تقع بطريق إعزاز ،ذلك الطريق
الذي عربته أرتال النظام الفاجر باجتاه
الشمال احلليب تبغي َ
ّ
وكم
قمع املظاهرات
َّ
األفواه وكتم األنفاس ،وزاد الطني ِبلة
قربها من بلدتي نبل والزهراء ،الرافضيتان
كما أسلفنا ،إذ يفصلها عنهما 1كم
تقريبا .وبعد مدة وجيزة بدأ ٌ
بعض من شبان
القرية ّ
يعبون عن استنكارهم ملا جيرم النظام يف محص ودرعا ،فخرجوا
يف مظاهرات وكتبوا على اجلدران عبارات الرفض واالستهجان ،واملطالبة
بإسقاط النظام ومن عاونه وناصره .
َ
وبعد اقتحام جيش اإلجرام اخلائن ملدينيت حريتان وعندان ،وبعدهما ّ
حيان
وبيانونّ ،
توجه حنو تل رفعت يريد إفسادها ،فما كان من أحد اجملاهدين
َ
َ
األبطال من ماير إال أن زرع لغما يف طريق رتل البغي انفجر قرب إحدى
الدبابات ،ليشتعل بذلك فتيل احلرب َّ
ضد عمالء إيران وروسيا الذين توعدوا
بالرد على ذلك الفعل .
ويف نيسان  2012راحت طائرات مطار منغ العسكري الواقع يف أقصى الشمال
السوري تقصف القرى الثائرة يف ريف حلب الشمالي ،وكان ملاير نصيب وافر
من ذلك القصف العشوائي .
ثم توالت األحداث ترتى ،إذ قام شبيحة نبل والزهراء باستثارة أبطال ماير ،حني
أوقفوا على احلاجز ،الذي أقاموه بني نبل وماير ،سيارة وأهانوا من فيها وانتزعوا
فتاة يف اخلامسة من والدتها ،وعندما صرخت األم صفعها أحد كالب احلاجز،
ً
نصرة ألختهم وذودا عنها ،وهامجوا الكالب ُع ْزال ،فأسروا
فهب أبطال القرية
ُ
بعضهم ،والذ آخرون بالفرار ،وإذ ذاك هرع اجملاهدون من كل حدب وصوب
صد الروافض الذين أمدهم النظام ُ
ليعاونوا إخوانهم يف ماير على ّ
قبل بالسالح
والعتاد ،وكانت ُ
أول معركة بني اجملاهدين والروافض هناك .
وعقب تلك املعركة بدأ النظام الغادر يسوم ماير سوء العذاب ،إذ أمطر القرية
بوابل من القذائف ،ولكن اهلل ّ
ّ
ولكن الدمار  . . .ويف
سلم ومل ُيصب أحد ،
عام  2012بدأت معارك حترير احلواجزّ ،
فحرر اجملاهدون حواجز
منتصف ِ
متوز ِ
ّ
كل من تل رفعت وبيانون وعندان ،وحرروا مدينة إعزاز ،وضربوا حصارا على
مطار منغ ،مما أخاف شبيحة نبل والزهراء ،ودعاهم إىل حتصني مواقعهم ،وما
ّ
فتئ النظام ّ
بالعدة واخلنازير من رافضة إيران وحزب الالت .
ميدهم
وملا اشتد احلصار على مطار منغ ،وقطعت اإلمدادات عن البلدتني الرافضيتني،
َ
الطريق الغربي ،الذي تقوم عليه األحزاب الكردية
من الطرق كلها إال
( )PKK) (PYDسارع النظام إىل إمداد البلدتني مبزيد من العتاد واجلنود
املرتزقة ( اخلنازير ) والضباط ،إىل جانب جتنيد كالب البلدتني ،وجعلهم
أدوات قتل وإجرام .
ويف الثاني والعشرين من نيسان  2013راح النظام يقصف ماير وما حوهلا
متهيدا خلروج رتل مؤازرة لفك احلصار عن مطار منغ ،وإلرهاب اجملاهدين،
ولكنهم خسئوا وخابوا ،إذ مل يزد ذلك اجملاهدين ،بفضل اهلل ،إال عزمية
وثباتا ،فتصدوا للرتل وهزموهم بإذن اهلل ،وسطروا ملحمة أخرى من مالحم
العزة والرفعة ،وانتهت املعركة بقتل كثري من الرافضة وأسر العديد منهم،
واغتنام كثري من األسلحة  ،وهلل احلمد واملِ ّنة.
أما ماير فلم يصب أهلها إ ّبان خروج الرتل بأذى ،واقتصرت األضرار على املنازل .
َ
متفجرة ،سقط
براميل
ويف اليوم التالي فاجأت غارة جوية أهل ماير بأربعة
ٍ

ُ
حنسبهن  -وجرح آخرينّ ،
ّ
شبيحة
وثنى
أحدها على منزل وقتل ثالث شهيدات -
ّ ِ
نبل والزهراء بقصف ماير بقذائف اهلاون ،ولكن اهلل سلم فلم يتأذ أحد .
ومل تكد متضي ساعة حتى سقط صاروخ رامجة من بلدة الزهراء تسبب يف
مقتل سبعة من اإلخوة اجملاهدين يف الدولة اإلسالمية  -نسأل اهلل أن يتقبلهم
 وإصابة ثالثة آخرين بإعاقة دائمة ،وقد كانوا َيؤ ّمنون دفن شهداء اجملزرة
األوىل .
ثم انتفض اجملاهدون من كل فصيل يذيقون الروافض يف البلدتني الويل،
ويدكون حصونهم بكل سالح ،ومت اإلعالن عن قيام جبهة يف ماير ختوض
معركة َّ
ضد الرافضة.
وكان من إجنازات تلك املعركة إسقاط طائرة مروحية يف نبل ،كانت
حتمل أربعة ضباط وعشرين مرتزقا إىل جانب أموال هلم وذخرية ،يضاف إليها
تفخيخ الدولة اإلسالمية ألحد الطرقات ،وأسر اثنني من الشبيحة .
ويف الثالث من آب عام 2013سيطرت الدولة اإلسالمية على طريق اإلمداد
الغربي لنبل ،كما سيطرت على مبنى تتحصن فيه قوات النظام مشالي
نبل ،لكن غدر بعض األكراد ،وصعوبة وصول اإلمداد إىل مناطق سيطرة
اجملاهدين ،حال دون استمرار السيطرة ،ودفع اجملاهدين إىل الرتاجعُ ،
ليك ّروا
من َب ُ
عد مرة أخرى وقد جهزوا وأعدوا .
لقد بلغ عدد شهداء ماير  -حنسبهم واهلل يتقبلهم  59 -شهيدا أكثرهم من
اجملاهدين .
أما نصيب ماير من القذائف فكان َم ُهوال ،إذ بلغ حواىل  1900قذيفة ،إىل جانب
 15برميال متفجرا . . .
َ
َ
أما شباب ماير األبطال فاستجاب أكثرهم ألمر اهلل ونفر جماهدا يف سبيله،
دفاعا عن دينهم وأرضهم وعرضهم .
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الشام يف إسبوع
انتصارات كبرية يف القلمون واغتنام أسلحة
متطورة:
متكن جماهدو الدولة االسالمية يف القلمون
مبشاركة كتائب إسالمية أخرى من حتقيق
انتصارات كبرية على قوات النظام ومرتزقته
الشيعة وإحراز غنائم كبرية بينها صواريخ
كونكورس و 700قناصة روسية و 100سالح
كالشينكوف وأسلحة وذخائر متنوعة.
وقد متكن اجملاهدون من حترير بلدات الزمانية
والقيسا والبحارية واجلرباء والقامسية والعبادة
وكتيبة الشيلكاء.
كما متكن اجملاهدون من تدمري  8دبابات وقتل
ً
عنصرا وأسر  50من مليشيات حزب
ما يزيد عن 75
اهلل الشيعية ولواء أبي الفضل العباس كما تبني
وجود قتلى مرتزقة من كوريا الشمالية.
ً
عنصرا من قوات النظام يف تل عرن و 15
مقتل 20
يف اللواء :80
متكن جنود من الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
ً
عنصرا من
بعملية انغماسية من قتل أكثر من 20
قوات النظام ببلدة تل عرن.
كما قاموا بقنص  5عناصر داخل اللواء  ،80إىل
جانب قتل حوالي  10آخرين أثناء حماولتهم التسلل
من جهة « »FMبتفجري عبوات ناسفة كانت قد
زرعت سابقا.
مقتل أكثر من  45من جنود النظام يف التيارة:
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام وجبهة النصرة
تقتل أكثر من  45من جنود الطاغية حاولوا
التسلل إىل تلة تيارة ،حيث مت قصف املبنى الذي
يتحصنون فيه ،سقطت القذيفة فوقه ،فاحرتق
مبن فيه .ومن بني القتلى ضباط برتب عالية،
ُ
وعرف منهم الرائد «عالء حمرز» واملقدم «سومر»
الذي يعرف بأذاه للمسلمني والتنكيل بهم،
فقد كان أحد الضباط املعروفني يف فرع األمن

اجلهاز األمين للدولة اإلسالمية يف
العراق والشام يف والية دمشق يلقي
القبض على جمموعة استخباراتية
تعمل لصاحل النظام

السياسي ،وقد غنم اجملاهدون العديد من األسلحة
من بنادق آلية خفيفة ومتوسطة وقواذف .RPG
اغتيال عضو جملس الشعب يف محص:
نقال عن إعالم النظام :جمموعة من الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام اغتالت عضو جملس
الشعب جمحم إبراهيم السهو بعد أيام من اختطافه
قرب منطقة السخنة على طريق دير الزور  -تدمر.
جبهة النصرة وحركة أحرار الشام تتسلل إىل
مبنى املوصالت اجلديدة:
قامت جبهة النصرة بالتعاون مع حركة أحرار الشام
بالتسلل إىل مبنى املواصالت اجلديدة بنقارين
َّ
ومتكن اجملاهدون من قتل 3
يف حماولة القتحامه
منهم وكان حبوزتهم جعب مكتوب عليها (جيش
املهدي).
استشهاد العب سابق من منتخب أملانيا يف سوريا:
أكدت صحف ومواقع أملانية وتركية مقتل العب
املنتخب األملاني للشباب« ،براق كاران» ،وهو
يقاتل يف صفوف اجملاهدين يف سوريا.
وكان «براق» العبا معروفا ّ
مثل منتخب أملانيا

 7مرات ،وعرف باسم «جون كاران» قبل أن يهجر
الرياضة ويعتنق اإلسالم يف .2008
وقد سافر الالعب عرب تركيا إىل سوريا ليلتحق

بصفوف اجملاهدين ،مصطحبا عائلته املكونة من
زوجة وطفلني صغريين.
وقد قالت إحدى الصفحات :إن «براق» استشهد يف
إعزاز يف ريف حلب وهو جياهد يف سبيل اهلل .
واستشهد «براق» عن عمر يقارب  26عاما ،وقبل
ذهابه إىل سوريا واخنراطه يف القتال كان الشاب
ينشط يف مجع التربعات لصاحل اجملاهدين.
مرتزقة من كل مكان يقاتلون مع األسد:
أكدت مصادر عراقية مطلعة ارتفاع وترية تدفق
املتطوعني الروافض إىل سوريا يف اآلونة األخرية بعد

زيادة املنحة املالية الشهرية املقدمة هلم اىل  2500دوالر.
ولفتت املصادر إىل أنه «يتم نقل املتطوعني
بطريقني :األول من مطار النجف اىل طهران
ومنه إىل لبنان ومن ثم الدخول إىل سوريا ،واآلخر
مباشرة من العراق إىل مطار رفيق احلريري الدولي
يف بريوت ،حيث يستقبلهم ممثلون عن حزب اهلل
وعناصر احلرس الثوري اإليراني لتأمني انتقاهلم
عرب احلدود الربية من نقطة املصنع احلدودية إىل
سوريا عرب حافالت خمصصة للسياحة الدينية
أو من خالل انتقاهلم عرب القرى احلدودية».
وتابعت املصادر «أن تدفق املتطوعني اجلدد مرتبط
باحلاجة إىل املال ،حيث مت زيادة املبلغ املالي املخصص
للمقاتلني إىل جانب قوات نظام األسد ،إذ يتم منح
مبلغا ً
ً
ماليا
من ينضم إىل «لواء أبي الفضل العباس»
ً
شهريا بعدما كان
يصل إىل  2500دوالر أمريكي
خالل األشهر املاضية ال يتجاوز  1000دوالر ،مشريةً
إىل ان عناصر امليليشيات املنضوين يف صفوف
كتائب حزب اهلل العراقي والنجباء وعصائب
أهل احلق ،يتقاضون مبالغ قريبة من هذا املبلغ».

وكانت وسائل إعالم روسية أكدت أن مرتزقة
روسيني يقاتلون مع قوات النظام ،مشرية إىل
أنهم يعملون براتب شهري قدره  4000دوالر.
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العامل يف إسبوع
اجليش املصري سيهاجم قطاع غزة اذا استطاع
إخضاع سيناء:
 قوات األمن التابعة لغزة وأفراد كتائب القسامً
مرارا عن
املرابطني على احلدود املصرية حتدثوا
إساءات مستمرة توجه إليهم واستفزازت باألفعال
واألقوال من قبل ضباط وجنود اجليش املصري
املقابلني هلم على اجلهة األخرى من السياج ،وقد
حتدثوا عن تكرار إطالق النار عليهم وبالقرب
منهم.
وقد سبق لقوات اجليش املصري تفجري وتدمري
«األنفاق» اليت تعترب شرايني احلياة لغزة قاطعة
عن غزة الوقود والغذاء الذين تعتمد بنسبة كبرية
على دخوهلما من هذه األنفاق.
فاجليش املصري اليوم مل يعد يقف دون تنفيذه
هلجوم على غزة إال انشغاله بالقتال مع اجملاهدين
يف سيناء ،الذين ّ
قضوا مضاجع اليهود وعمالءهم
وفجرت خطوط غازهم وانتصرت لدماء الشهداء يف
ميادين مصر حني ضربت وزير داخلية االنقالبيني
بعملية جريئة مل يستفق منها بعد.
اجلهاديون يف سيناء هم الذين يشغلون اجليش
املصري عن القيام بهجوم على غزة ،ولو استطاع
اجليش املصري القضاء عليهم واخضاع سيناء
لسيطرته فلن يكون أمام قطاع غزة إال انتظار
اهلجوم يف أي وقت.
بناء على ما سبق ميكن القول إن دعم اجملاهدين
يف سيناء هو خط الدفاع األول عن قطاع غزة.
احلكومة الروسية تضيق على املسلمني يف إمارة
القوقاز اإلسالمية:

 تقوم احلكومة الروسية خبطف وتعذيب وقتلاملسلمني وقد حظرت مصاحف القرآن الكريم
وحظرت لبس احلجاب يف إمارة القوقاز ويذكر
أن إمارة القوقاز أعلن عن تأسيسها يوم  31أكتوبر
2007م من قبل القائد اجملاهد «دوكوعمروف»
زعيم املقاتلني الشيشان وتضم اإلمارة كال
من مجهوريات «مشال القوقاز» وهي :داغستان
وخنشيشو (الشيشان) وغلغايشو (إنغوشيا)
وإيرستون (أوسيتيا الشمالية) ووالية كابردا–
بلكار– كرشاي اجملتمعة (وهي مجهورييت
« قرب د ينو – بلقا ر يا – قر ا تشا ي – تشري كيسيا )
وبذلك توحد مصري املسلمني يف القوقاز حتت قيادة
ً
أيضا أن نظام احلكم
عسكرية واحدة ويذكر
فيها الشرع احلنيف وتقاتل من قبل املشركني
الروس إىل اآلن.

بقايا السيارة «الندكروزر» التابعة للجيش املصري اليت مت تدمريها يف كمني اجملاهدين
ّ
السنة يف إيران ممنوعون من أداء الصالة وبناء
املساجد منذ : 1979
 مسلمو ّالسنة يف إيران اليت يهيمن عليها الشيعة
(الروافض)ُ ،ينعون من التجمع والصالة حبرية يف
املساجد اخلاصة بهم يف طهران وغريها من مناطق
البالد.
وأفاد أحد املصلني السنة وهو عضو سابق يف الربملان
اإليراني أنه خالل الساعات األوىل من صباح يوم 16
تشرين األول  ،2013أحاط العشرات من رجال األمن
يف زي رمسي ومدني مبسجد صادقية مشال غرب
طهران ،وهو واحد من أهم وأكرب أماكن صالة
السنة يف طهران ،ومنعوا املصلني السنة من دخول
املبنى لالحتفال بعيد األضحى.
وقد طلبت قوات األمن تصرحيا كتابيا حلصول
املصلني على موافقة رمسية ألداء صلواتهم ،ومنعت
يف نهاية املطاف املصلني من دخول مسجد صادقية
وغريه من أماكن العبادة األخرى يف طهران
وضواحيها يف عيد الفطر.
منذ قيام الثورة يف إيران عام  ،1979واحلكومة
الصفوية ترفض التصريح للسنة يف طهران ببناء
وإدارة املساجد السنية .وإمنا تسمح بأداء الصلوات
ببعض «املواقع املؤقتة» ،تكون أحيانا «غرف
وقاعات وأماكن أخرى مستأجرة».
عشرات املستوطنني يدنسون املسجد األقصى
ودعوات القتحامات مجاعية:
 اقتحم عشرات املستوطنني الصهاينة صباح يوماالثنني ساحات املسجد األقصى يف القدس احملتلة
حتت حراسة مشددة من قوات االحتالل.
وقالت وكالة «صفا» ً
نقال عن أحد حراس األقصى:
ً
مستوطنا أغلبهم من النساء اقتحموا
«إن حنو 67
باحات املسجد األقصى من جهة باب املغاربة ،ونظموا
جوالت تلقوا خالهلا حماضرات تهويدية عن املسجد،
يف حراسة مشددة من شرطة االحتالل».
يأتي هذا يف ظل دعوات من «حركة نساء ألجل
اهليكل» لتنظيم سلسلة اقتحامات للمسجد
األقصى خالل التاسع ،والعاشر ،واحلادي عشر من
الشهر احلالي من أجل تأدية صلوات تلمودية.

بعمليتني

دك السفارة الصفوية يف بريوت
استشهاديتني:
 أعلنت كتائب عبد اهلل عزام عرب تويرتمسؤوليتها عن تفجريات السفارة اإليرانية يف
بريوت وجاء يف البيان:
ُ
ُ
رسول اهلل ،وعلى
والصالة والسالم على
احلمد هلل
ِ
«حنن أوىل ُ
ُ
سني
باحل
بعد:
أما
وااله،
ومن
وصحبه
آله
ِ
ِ
ِ
ِمن ُهم».
ُ
ُ
سني بن علي
كتائب عبداهلل عزام  -سرايا احل ِ
ُ
رضي اهلل عنهما -تقف خلف غزوة السفارةاإليرانية يف بريوت .وهي عملية استشهادية
مزدوجة لبطلني من أبطال أهل السنة يف لبنان
ُ
العمليات يف لبنان -بإذن اهلل -حتى
وستستمر
يتحقق مطلبان :األول :سحب عناصر حزب إيران
ُ
فكاك أسرانا من سجون
من سورية ،والثاني:
الظلم يف لبنان.

محاس تدين تفجريات بريوت وتدعو اللبنانيني إىل
الوحدة:
 أدانت حركة «محاس» التفجريين اللذيناستهدفا حميط السفارة اإليرانية يف ضاحية بريوت
اجلنوبية وراح ضحيتهما العشرات من روافض إيران
وحزب اهلل بني قتلى وجرحى.
وقالت «محاس» ،يف بيان صحفي اليوم« :تدين
حركة محاس االنفجار املروع الذي وقع يف بريوت
اليوم الثالثاء وراح ضحيته عشرات األشخاص».
ودعت إىل الوحدة والتضامن.
وعليكم يا محاس من اهلل ما تستحقون.

إصدار العدد
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تغريدات
@صوت اجلهاد

@التواق

@أبوسليمان املهاجر

قالوا عنها« :داعش» بل هي «داعس» على
رقاب الكفرة واملرتدين واجملوس هل ثقل
على ألسنتكم أن تقولوا «الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام» أيها املنافقون واملرجفون.

اجلبهة اإلسالمية تريد خالفة راشدة تكون
فيها (السيادة) أي احلكم ،هلل وحده.
وسيدعمهم أبو حسني مبا ميلك...
ومايعقلها إال العاملون!

قال احلسن البصري رمحه اهلل :إن لكل
ً
خمتصرا وخمتصر طريق اجلنة اجلهاد.
طريق

@املريقب الشامي

@أبو عبدالعزيزاهلامشي

@أ ُبـوالوليد القحطاني

إن دعاوى أن عدم اجلهر بالكفر بالطاغوت
من املصاحل! فإن التقرب إىل الطاغوت من
الشرك وهو أعظم املفاسد! (الكثرة اليعتد
بها يف ميزان رب العاملني)

أناشد أمراء اجليش اإلسالمي ومحاس العراق
وجامع وستار ومال ناظم والشوفري وشلة
الصحوجية ان يبلغوا نواة الصحوات بالشام
ماذا حل بهم عندما أصبحوا صحوات!!

«يأتي اإلبتالء على اجملاهدين على هيئة
أشخاص أحيانا»

@النذير ُ
العريان

@بندر العلي

@ماهر مشعل

يا أهل «رابعة» هل سبقكم إليها من أحد؟
هل أورد التاريخ ذكرا جلماعة مسلمة
يقتلها الكافر ّأيا ِقتلة فرتد عليه باختاذ
مكان قتلها شعارا هلا؟

حالوة احلرام تذهب وتبقى مرارته فال تقرب
األمر احلرام فإنه حالوته تفنى ويبقى
مريرها.

دينماركي يبكي بكاء شديد
سأله أحد األخوه ..مالذي يبكيك .؟
قال :أمي
قال السائل  :مابها
قال :كافره  ..وال أريد هلا تدخل النار.

هذه النشرة حتوي ألفاظ اجلاللة و آيات
وأحاديث فال جتعلها يف مكان مهني

