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الشمال السوري المعضلة والحل

الشمال السوري المعضلة والحل
للشيخ :أبو ماريا القحطان

لن تقوم لجهاد الشام ولثورتهم قائمة حت يعاملون الدواعش وأنصارهم كما يعاملون النظام المجرم وأعوانه وتون هناك
مفاصلة حقيقية كما أن الدواعش تجاوزا مرحلة الخوارج فأفعالهم وأقوالهم واله يا أهل الشام إن لم تقوموا بالقضاء عل فرقة

المارقة ستخسرون كل ش اسمعوا من دعم من فتوى الشيخ الفالن والمنظر الفالن أنتم عندما خرجتم لدحر الطاغية لن
تستفتوا أحدا أنظروا إل إخوانم ف درنة قطعوا دابرهم ال تنتظرون فتوى ف كالب البرادل باشروا بالصلب والقتل وسترون

كيف تظهر خاليا تعلن توبتها فقط استخدموا الصلب واإلغتياالت ودعوا المجامالت
م بسيف أبسوريا وعالجه القص البتر ال تتورعوا فهؤالء فرقة تجاوزت أصول وعقيدة الخوارج علي ر الخبيث منتشر فالف

الحسن سترون فيه الخير العظيم واله لن يقوم للجهاد قائمة ف الشام وغير الشام إال بقطع دابر الدواعش والبد من تشيل
مستقل متفرغ للدواعش متخصص بقتلهم وقتالهم ال يتبع ألحد يجتمع فيه النزاع من الجماعات والفصائل ال تأخذه ف اله لومة
الئم وإال فالجماعات عجزت تطهر نفسها الغالة وأفارهم فيف لها تطهر أرض الشام يجب أن يون هناك تشيل نذر نفسه له

ثم لخدمة أهل الشام بعيدا عن المحاصصات وأمراض الفصائل والجماعات.
ال يقاتل إال الدواعش يطلبهم ف ديارهم فال حل إال بقتل عاد وغير هذا الحل كله خواريف عجائز وأحالم وردية .

وأقولها وأنا مسؤول عن كالم فر داعش ف الشمال منتشر بل وصل للجيش الحر لليوم مازال هناك من يحمل الفر الخبيث
وهو صفوف الجماعات منهم أفراد ومنهم ما يسم بالشرع وهذا الفر الخبيث بحاجة لفضحه ورد شبهاته وزيغه ال تون

مفاصلة ف الشمال حت يتم الرد عل شبهات التفير الت مازال هناك من هو ملتبس بها وهو ف وسط الجماعات اإلسالمية
وينشر تلك األفار بل والمشلة البعض يرد عل من يرد عل شبهات الغالة يتهمونه باإلنحراف ك ال يصغ األفراد عل تلك

الردود الت تنسف كل تلك الشبهات الخبيثة كيف لمن مازال يقول بأقوال الدواعش فالغلو منتشر بين صفوف الجيش الحر فما
بالك بالجماعات الجهادية حيث تجد بعض الشرعيين ال يحسن الرد ألسباب إما أن يون جاهال وليس لديه علم .

أو من حملة نفس الفر .
ذلك وهناك أمر الجماعات ف أن يطعن به الجهلة أو تشن عليه حمالت تسقيط وهو غير قادر عل ن يخشأو لديه علم ل

الشمال كل يوم نسمع غرفة عمليات عل النظام ويذكروننا كالقرعاء الت تتباها بشعر جارتها.
أي تحرير لحلب وداعش خلفم !

ولذا يجب أن يون هناك تشيل جديد مستقل مهمته الدواعش ال يقع بما وقعت به الجماعات كل ينظر لآلخر ويجاهدون داعش
فقط بالتصوير وأرتال وهمية ينسون أن هذا الجهاد هو عبادة خالصة ال يحل فيها المراء والفبركات وعليه جيش ف الشمال

مستقل ال يتبع لفصيل يعمل لتطهير الشام من الدواعش
ويستجيب لدعوت أن يجعل هناك من يسمع من ه تعالقد بلغت اللهم قد بينت العلة وبينت الحلول وأسأل ال اللهم اشهد فإن

ونصح من إخوان المجاهدين
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