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أحببت أن أبين مسألة مهمة وهو رد عل بعض من يطلب من أن أعامل مجاهدي الشام كما عاملنا كالب أهل النار أقول .1
: وباله أستعين

قبل كل ش لقد صبرنا عل كالب أهل النار وكنت أول من دافع عنهم والجميع يعلم وكنت أول من رفض قتالهم ولن بعد.2
أن بان ل جرمهم عريتهم وقاتلتهم

3. أن اعامل مجاهدي جيش اإلسالم وقادتهم كما أعامل الخوارج يريدون أن نعامل إخواننا كما نعامل مجرم يطلبون من
القرامطة وسأتلم وهذه شهادة

كيف ل أن أعامل إخوان وإن صدرت من أخطاء فلنا أخطاء والجميع عندهم أخطاء لن التطفيف والحزبية يريدون منا.4
أنعامل المتقين كالفجار؟

 .عندما كنا نراسل الدواعش لحل المشاكل بيننا وبينهم يقولون أنتم مرتدون.5

كيف ل أن أعامل إخوان حركة أحرار الشام كما أعامل كالب الدواعش؟

اليك ما فعله الشيخ زهران فعند دخول منطقة بئر قصب أرسل من ينوب عنه وقال إن كل مالنا ف الجنوب من الغوطة.6
للغربية لدرعا تحت تصرفك

وكل أمير لنا تجده ف قاطع يسمع منك فأنتم إخواننا وأي عمل عل الغوطة نحن وسالحنا وجنودنا تحت تصرفك وتصرف.7
من معك وهذه عليها شهود أحياء

وقال بالنص ال تدخل درعا فهذه القلمون والبترا كل مقر وآلية لجيش اإلسالم ومعسر انتم استلموها فالغوطة بحاجتم ونحن.8
جند عندكم هذا ما قاله

من ينوب عن الشيخ زهران ولننا دخلنا درعا كان األخوة خارجين من معركة فنا نظن الدخول لدرعا والخروج منها يسير.9
. فدخلنا

الشاهد عل من يريد

.أن نعامل الشيخ زهران واألخوة ف جيش اإلسالم بميزان واحد.10

وقبل أيام حصل الخالف مابين الجبهة وجيش اإلسالم فلمن أخ شرع منا ف الغوطة

وذكر ل كل أسباب الخالف وأنا ل علم فيها من عدة مصادر فقمت فأرسلت ما يقارب 16 رسالة صوتية تلرام أو أكثر.11
للشيخ أب عبدالرحمن كعة

12.كونهم يعرفون جيش اإلسالم قبلوها من ن األخوة فانت مناصحة وعتب وقسوة لوكانت باللهجة العراقية (الجبورية) ف
حب لهم وحرص عل لم الشمل

وكنت متوقع الرد من إخوان ف جيش اإلسالم فجاء ردهم قوال وفعال وعندما وصلن ردهم قلت الحمد له الذي جعل.13

http://justpaste.it/mkmp


عند حسن ظن إخوت

فجاء موقف الشيخ زهران ليلجم من يتهم مجاهدي بأنهم هم يريدون قتال إخوانهم فجاء رد الريم ابن الرام الشيخ زهران.14
بسعيه لنبذ الخالف

رغم أنن عاتبت الشيخ زهران عل تصريحاته عن طريق الشيخ أب أنس الناكري ولن األخوة ف جيش اإلسالم يقبلوا.15
ممن يريد أن ينصحهم وال يقبلوا

النصح ممن يريد أن يشهر بهم وهذه عادة النفس البشرية ،فواله لو كانت رسائل لغير األخوة ف جيش اإلسالم من الذين.16
أعمتهم الحزبيات

لخرج علينا عبر الشاشات وألف بنا رسائل ومطوالت ،لن األخوة ف جيش اإلسالم يعلمون أن ما أرسله كذلك أرسل.17
إلخوان قيادة الجبهة والل يعرف

هذا أسلوبنا مع من نحبهم نعرفهم أنهم ال يتحاملون علينا ،وكذلك هذا أسلوب مع أخوت قادة األحرار صح أنا من النصرة.18
ولن الجميع ننصحهم له

ونعاملهم معاملة واحدة وأحيانا ممن أقسو عل إخوت ف النصرة كون من نفس الجماعة وربما أخفف مع االخوة.19
األحرار وجيش اإلسالم وحسب المواقف

والجميع أناصحهم سرا واحتفظ بذلك أتعبد اله بذلك ألن الدين النصيحة وأحيانا يعلوا صوت عل شيخ وحبيب أب أنس.20
سراقب ولنه يعرف حب لهم

ولذا كتبت هذه التغريدات من باب اإلنصاف وله در إخوان جبهة النصرة وجيش اإلسالم ف الغوطة عل موقفهم المشرف.21
ف وأد الفتنة جزاهم اله خيرا

وشهادة أشهد أمام اله عل حرص األخ أب عاصم األنصاري أمير الغوطة واالخوة شرع وقيادات النصرة ف الغوطة.22
فان لهم دور ف ذلك وكذلك إخواننا

ف حركة أحرار الشام وفيلق الرحمن وجميع المجاهدين والمصلحين ف الغوطة الشرقية وأسأل اله تعال أن يجمع شمل.23
إخواننا ف الغوطة فهم تيجان

. فهم تيجان الرأس.24

هذا وأسأل اله تعال أن يرزق قادة البصيرة ويهديهم للم الشمل ونبذ الخالف فإخواننا ف الزبدان يدفعون ثمن تفرقنا وتشرذمنا

. وأخواتنا األسيرات ينتظر من اله ثم منم النصر.25

اللهم عليك بالخوارج فهم أطال عمر النظام المجرم النصري اللهم عليك بالنصيرية والرافضة

.اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا وانصرنا عل من عادانا،اللهم نسألك أن تصلح حالنا وتغفر لنا ذنوبنا.26

اللهم عجل بنصرك وفتحك إنك أنت السميع



العليم 

 .هذا والحمد له رب العالمين.27

.اللهم صل عل نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم

.والسالم عليم ورحمة اله وبركاته
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