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حقائق يجب أن تذكر

 للشيخ المجاهد : أبو ماريا القحطان

من يزعم أنه يحارب النظام النصيري وحلفائه فدعواه فارغة إن
لم يقتنع أن الدواعش جزء من ذلك الحلف المجرم بل هم من

ينفذ مخططات الغرب عل األرض لن تقوم للجهاد الشام قائمة
العدو األخطر عل اليرون أن داعش ه وقادة الجهاد الشام

المسلمين وال يجهزون لها ما جهزوا للنظام النصيري علما باتت
اللمات ال معن لها كون القيادات يعيشون ف معزل عن حقيقة
الواقع وخطر الدواعش وسيأت اليوم الذي يندمون فيه عل ذلك
اإلهمال والتسويف وما حصل من فتوحات ف إدلب فستنقلب

انتاسات عل جهاد الشام إن بقيت الجماعات عل هذه
السياسة مع الدواعش وسيذوقوا ماذاقت الشرقية بل أشد من
ذلك الزالت جميع الجماعات ف الشمال السوري تعيش نشوة
التحرير ومثلهم مع داعش كعريس يفرح بليلة عرسه وقد أكل

السرطان جسده لنه يجهل ذلك وربما يتجاهل
نصيحة ممن جرب الدواعش وعاش معهم واله إن لهم ف إدلب

والساحل وحلب من جيوب وخاليا وعيون تساعدهم ف قلب
العرس لعزاء وهذا ليس من باب التهويل من يخبب المرأة عن
زوجها ويزوجها بعدتها قادر عل أن يفعل كل ش بالمجاهدين

والتنسوا أن فر كثير من جند الجماعات اإلسالمية قريب منهم
وهناك من له تواصل من جميع الفصائل ولقد اشتهرت ساحة
الشام عن بقية الساحات بثرة الغدر والسبب هم داعش أفتوا

بالغدر لمن يلحق بهم وأغروا الشباب فساهم بجعل الغدر والنث
دين واستخدموا الشهوات لمن يسع لها والشبهات لمن يعتقد به

ولن الجماعات ف الشمال تعيش شهر عسل والتفر بالقادم
وكالم موجه لجميع الفصائل ف الشام دون حاشا وخصوصا

الشمال جميع الفصائل لم تتخذ الموقف الشرع وكل ينظر ألخيه
بحجة انا استنزف وغيري نائم فال يزاود أحد عل أحد ف الشمال رصوا صفوفم وإال ياقادة الجماعات الينتظركم إال ثالث:

تبايع الخوارج
أو الصليب

أو جوازك بجيبك تسابق عل المعابر.
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وسامحون عل هذه الصراحة فدين أعز من أضيعه بالمجامالت والمدح والترقيع وباللهجة العراقية (كلمة الحق تزعل) لن
الحق

أحب عل قلب من الجميع أقولها بصراحة مسألة فر انتشار الغلو عند بعض األفراد ال تحصر ف الجماعات اإلسالمية ومثال
عل ذلك هناك من يعمل مع الجيش الحر وهو يفرهم

وهو مازال معهم بالفصيل يعتمد عل فتوى داعش يستحل أموالهم
ويفرهم وباللهجة السورية هو مندس داخلهم وهل المحل كان ف الجبهة او األحرار؟

داعش اخترقت جميع فصائل الشام فريا وأمنيا ومن ينر هذا
مابر ويتهرب من الحق لم تفرق مابين الجماعات جهادية أو

الجيش الحر الل عندها كفار فال تزواد جماعة عل جماعة لم تترك داعش فصيال إال واخترقته ووصلت لما تريده من إفساد
ولن اإلختراق درجات وأنواع فري أومن وهو عل مستويات

سواء عل مستوى الجند أو القيادة أو المفاصل الشرعية أو اإلعالمية واإلختراق الفري غالب مايون ف الجند ال ف القيادات
أما القيادات أمنيا يون كونهم يأخذون منه بيعة سرا ويتركونه يفسد داخل الفصيل يخذل عنهم يرقع لهم ينقل فرهم وهذا يون

ف الشرع واإلعالم مفاصل خطرة أو باألمراء


