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﷽ 

مة:  املقدِّ

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، وأشهد 

 .أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له، وأن حممًدا عبده ورسوله

ا بعد:  أمَّ

ء ابن »ديًدا إىل وحت «ن اجلندا ديو»إىل  انتقل   فقد كنت ممن  امورً أ اهدت  ش وقد ،(1)«تيميةلوا

حفاًظا عىل  ؛عن املسلمنيعمًدا خفيناها أ :قولأ ! والصحيح أنومصائب قد خفيتفيه، عدة 

نَّا أو هكذا - ثارة الفتنةإ وابتعاًدا عن ،الصف  ، فآثرت  -نخدع أنفسنا بأعذارنا الواهيةك 

متناع واال وجتاهله، بسبب الظلم   ؛ق الصفح  الفتنة وس   تمَّ ع  حتى  السكوت يف ذلك الوقت

الكارثية الفاضحة التي  ن هذه الوقائعدو  أصحابه، واآلن أ   وفضح  عن تصحيح مساره 

                                           

فرقة عني »أ نشئت فرق عسكرية تابعة له منها: « الواليات»وربط العسكر به وفصله عن « ديوان اجلند»بعد إنشاء  (1)

ء ابن تيمية»أحدها:  :ألوية عسكرية )4(ربع ، وتتكون من أ«والية اجلزيرة»العاملة يف « جالوت والذي يعمل عىل « لوا

رشًقا إىل احلدود املصطنعة بني « بليج»املرتدة، ويمتد عمله من بلدة « البيشمركة»ضد قوات « سنجار»خطوط جبهة 

ء إىل ثالث ) م  اللوا كتيبة »، و«قاطع بليج»يف العاملة « )95(كتيبة »( كتائب عسكرية وهي: 3العراق وسوريا غرًبا، كام ق س 

 «.حلدودا»العاملة يف منطقة « )97(كتيبة »، و«املجمعات»العاملة يف منطقة « )96(
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 من الكوارث شيًئا من ق بل   (2)شهاديتت  يف ن  وَّ هلل ثم للتاريخ كام د   -إن شاء اهلل-سأذكرها 

وكنت  قد شاركت  يف بعضها بنفيس  ،«العام ديوان األمن»والفواجع التي حدثت حتت إرشاف 

؛ وما ذلك إال كشًفا للظلمة، وفضًحا للغالة املبتدعة، وانتصاًرا ملنهج -فر اهلل يل وتاب عيلغ-

د وبطانته وعبيده من غالة الطاعة  ا جَّ بفضل ابن عوَّ اجلهاد احلق، وتصحيًحا للمسار الذي اعو 

ًء  املجرمني، شهادة يعلم هبا القايص والداين أكاذيبهم التي نسبوها ملنهاج النبوة زوًرا وافرتا

 ألقصاها، هذا؛ واهلل املستعان وحده.وهبتاًنا ليخدعوا أمة اإلسالم قاطبة من أقصاها 

 

 كتبه:و

 أبو مسلم العراقي

 هـ 1440ذو القعدة  25األحد 

وز( يوليو 28 :الموافق لـ  م 2019 )َتمُّ

* * * 

                                           

ائ ب» (2) يٍّ ت 
ن  م  ة  أ  اد  ه  مايو/أيَّار ( ـه 1440، رمضان «مؤسسة الوفاء اإلعالمية: »1، ط للمؤلف )اجلزء األول(« ش 

 .)م 2019
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 :الكذب اإلعالمي

دارتكز عليها ابن  ركيزة همأن إ ا ن من خالهلا عىل أمرين التي يعملو اإلعالمية اآللةهي  عوَّ

 :مهمني

ملن هم العدل والتقوى  ظهارها بلباسإو ،«الدولة» حتسني الصورة التي تبدو عليها األول:

 يستطيعون جذب املوحدين املتعطشني لرشع اهلل وبذلك ،خصوًصا خارجهاداخلها عموًما و

 .«الدولة»من شتى البقاع خارج 

من خالل إصدارات الذبح مام أعدائها أ -املزعوم- «دولةال»س أظهار قوة وبإ :الثاينو

األحيان؛ وذلك ب غية جذب األصداء  من تكون ومهية يف كثير التي  «اإلعالمية»والعمليات 

 «الدولة»ن أب وخارجها «الدولة»رايض أمسلمني القاطنني يف والصيت امللفع بالشدة؛ إهياًما لل

!؛ حتت السيطرة ءيشكل  نَّ أو ،قهرال ت    فال يقلقوا

قيةوكام كانوا يقو ي ب ةخبار األ» :لون باللهجة العرا  !(3)«ط 

تي ال الصغيةرون املعارك عالميون يصو  كان اإل متقن، حيثوهي طريقة خبيثة وغش 

وما حيدث كل منطقة ظروف حسب ب متفاوتةفرتات زمنية يف حتدث يف كل منطقة والتي تكون 

                                           

دون هذه العبا (3) ء يرد  رة الفارغة من الصدق؛ للتخدير والتظاهر بالتامسك والقوة، وعند افتضاح كذهبم صار كان األمرا

ل قوهنا عىل مسامعنا من قبيل التهكم؛ فام إن تسقط منطقة إال جاؤونا يسخرون:  ي ب ة»الناس ي   !«األخبار ط 
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ملدة طويلة؛ فتبقى يف أرشيفهم  التسجيالت املرئيةلك ويمتنعون عن نرش تفيها من معارك، 

ون هبا هذه  لتصبح الحًقا مادة جديدة حني تنضب موادهم وتشّح مواردهم، ي  وهلم طريقة ي س 

د املؤرشفة؛ وهي كام حصل يف ؛ وغيها «كركوك»و «نباراأل»و «ةوالية دجل»معارك  املوا

محني ف اج  التسجيالت  اب قوسني أو أدنى يقومون بجمعويصبح انحسارهم عنها قاملنطقة  ُت 

ن املرئية ا أحداث حصلت أثناء هنأعىل  املنطقةمرئي لتلك  إصداريف  سلًفا وترتيبها ةاملخزَّ

روني ط م  بذلك ه مل يمض عىل تصويرها إال يوم أو يومني، ونأو ،فيها املعركة األخية  ئن ون  وُي  د 

موا أن قبل  يطرُتم،ال تزال حتت س املنطقة نَّ أالناس عىل  إليها دخول املرتدين بأخبار  ي صد 

 وانسحاهبم منها يف ظل ظروف غامضة!

ادهكذا كان يغش ابن  اجه عوَّ جَّ  !سلمنيامل وح 

 

 

* * * 
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 (4)«صمود األسود» :وقفات مع إصدار

مرت مربع كيلو )100(بحوايل مائة إىل مساحة تقدر  «نينوى»غرب  عندما تم االنسحاب من

الكاذب  «الدولة»أ نتج إعالم  «سنجار» مدينةإىل  (5)«املحمودية»من قرية  اءً ابتد ،واحد يف يوم

وا فيه كمية كبية من خمدرات األكاذيب واألوهام؛ ليثبتوا  وقد ،«سودصمود األ»إصدار  خَّ ض 

من  الكفار ةها لعاديد  ر  و   «الدولة» ثبات تنظيمفيها ما كان منتفًيا عىل أرض الواقع من 

 !«بي كي كيال»و «لبيشمركةا»

ئيةعرب إصداراُتا املقننة  «الدولة»بغش  حتاًم  يفرحسال يعرف املنطقة  والذي  بأعذارها اهلرا

ف تَّ من عزم  ا بعيدة عن الواقع بحجة أن احلرب خدعة!، وحتى ال ي  دًّ التي تقدم فيها موا

 اليا يندى هلا اجلبني.املجاهدين! متناسية ما يرتتب عىل هذا الكذب واخلداع من كوارث وب

من يتناول مجيع اُتم كام  !طق بال قتالاملخزي من تلك املنالقد تكتم التنظيم عىل انسحابه 

ًبا أو بالتخذيل والتثبيطأسباب تسليم املناطق واالنسحابات الفاضحة  ؛ فكل من يبدي استغرا

اًل داعيًة لشق  -عندهم-يكون بالرضورة استنكاًرا  ذ  ث ب ًطا خم    !الصفم 

سة املعارك يف  ي تنظيم «!سنجار»كذلك تناول اإلصدار رشا د  « الدولة»، كام زعموا ت ص 

جم املرتدون عىل منطقة  للهجوم بحزم وقوة، بينام كانت احلقيقة خالف ذلك بمراحل؛ إذ ه 

                                           

 .)م 2014( ـه 1436ملؤسسة االعتصام لإلنتاج اإلعالمي، « صمود األسود»اإلصدار املرئي:  (4)

 عىل حدودها.« الدولة»، كان تنظيم «املوصل»، وتقع شامل غرب «ربيعة»قرية تابعة لناحية  :املحمودية (5)
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ين األول  1(ـه  1435ذو احلجة  7يوم األربعاء « ربيعة» ؛ وعندما )م 2014أكتوبر/ت رش  

استمروا بالتقدم حتى استقر هبم املقام  (7)املفاجئ من دون قتال (6)«الدولة»نسحاب شاهدوا ا

؛ فتوقفوا هناك عند اعرتاضهم بعملية قادها استشهادي رافقته مقاومة هشة «سنجار»يف 

 .-تقبله اهلل- (8)«أيب كرم احلديدي» األخ بزعامة

؛ فكان هذا صاًل ذه السهولة أهب «سنجار»ـل يتوقع املرتدون يف أزكى أحالمهم بلوغهممل 

نهم من بلوغ   «سنجار»أعظم أسباب توقفهم، وهو حفظ مكتسبات انسحاب التنظيم الذي مكَّ

ا إعالم التنظيم الغشاش؛ فج ر، كام مل يرتاجعوا شرًبا واحًدا، أمَّ عل من من غي خسائر ت ذك 

 تبجحوا به طوياًل. عظياًم  ا نًص  وعدم تقدمهم هؤالء الكفرة توقف

                                           

 جاء عىل مرحلتني:« سنجار»إىل « ربيعة»من « الدولة»انسحاب  (6)

« احلجنة»؛ كـ«رزّما»وقرى « ربيعة»وقرى « عوينات»إىل قرية « املحمودية»جرى االنسحاب فيها من حدود قرية  األوىل:

ين األول  1(ـه  1435احلجة  ذي 7األربعاء وغيها، وذلك بتاريخ: « القصي»و  .)م 2014أكتوبر/ت رش  

وغيها إىل بلدة « القصي»و« احلجنة»؛ كـ«زّمار»وقرى « ربيعة»وقرى « عوينات»جاء االنسحاب فيها من قرية  والثانية:

 .)م 2014ديسمرب/كانون األول  20(ـه  1436صفر  28السبت ، وذلك بتاريخ: «سنجار»

ل موا بانسحاب « ربيعة»بعض اإلخوة من سكان  حتى إنَّ  (7) إال حني اقتحم املرتدون « الدولة»كانوا يف إجازة، وما ع 

قاطع »يف « الرشطة اإلسالمية»، وكان يعمل يف )الرشطيأبو فالح (« أبو فالح اجلبوري»بيوُتم ومنازهلم!! ومنهم: األخ 

 «.عاجالب

التابع « قاطع تلكيف»، ثم العسكري العام لـ«قاطع البعاج»لعسكري العام لـا ):أبو كرم العسكري(أبو كرم احلديدي  (8)

ت ل يف معارك «والية نينوى»يف « فرقة مؤتة»لـ  «.املوصل»، ق 
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ا فيه من ضحك عىل مم فتعجبت   ؛«سنجار»يف مشاهد ملعارك  ةصدار عدتناول اإل ًضاأي

 أبو معتصم»اسمه  نذكروا أ يخ استشهادأاإلصدار  يف هرظ!؛ فقد هيام للمسلمنيإو نالذقو

ذ(9)«الشامي  !؟؛ وال أحد يعلم من هو ومتى وأين ن فَّ

معبد رشف »أظهر استهداف ، واإلصدار «جبل سنجار»تقع يف جنوب  «سنجار» كام إنَّ 

 «سنجار»؛ فالعملية قديمة وليست يف مدينة «جبل سنجار»اإليزيدي وهو يف شامل  (10)«الدين

أبو عائشة »تكلم فيه الشيخ  (11)أصاًل، كام تناول اإلصدار مشهًدا آخًرا لصفٍّ من اإلخوة

من  ةفهم جمموع يف املعركة! ويل معرفة هبم شخصية؛قاتلني امل عىل أهنم من (12)«البدراين

وا ،«سنجار» ةلبوا ملنطقج   (13)«قاطع البعاج» يف «اإلسالميةالرشطة » ر  و  ن   هنمأعىل  وص 
م 

 !رد اهلجوم املزعوماملشاركني يف 

                                           

 .)09/03 - 47/02 :الدقيقة( (9)

 .)40/02 - 30/02 :الدقيقة( (10)

 .)00/09 - 24/08 :الدقيقة( (11)

ورص يف «قاطع البعاج»رشعي  :)أبو عائشة الرشعي(أبو عائشة البدراين  (12) ، وال ي عرف مصيه بعد «املوصل»، ح 

. ه إن  أ ْس  ت ل، وفكَّ أ ْس   ذلك؛ فحفظه اهلل إن  كان حيًّا، وتقبَّله إن  ق 

قية السوري50بلدة تقع عىل بعد مخسني ) :البعاج (13) اجليش »ة، أفرغها التنظيم قبل قدوم ( كيلومرت من احلدود العرا

عىل بعد عرشين « اجليش العراقي»من البلدة أثناء وجود « الدولة»إليها بأسابيع!، حيث انسحبت قوات تنظيم « العراقي

لَّمها التنظيم بدون أن يتعرض لقصف أو حصار ومن دون أن يتكبد عناء زراعة لغم واحد فيها، ( كيلومرت منها، وس  20)

ان 4(ـه  1438رمضان  10ا املرتدون بتاريخ: األحد وقد دخله ير  ز  ، وكان التنظيم قد مجع مقاتليه يف )م 2017 يونيو/ح 

= 
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وا فيهخر آ مشهد  يف اإلصدار و ر  وَّ ن نسبهم إعالم التنظيم الغشاش مم (14)أْسىذبح ثالثة  ص 

قائد  -الثالثة هؤالءوسط يف كان و- أحدهم وهم ليسوا منها، «ةكالبيشمر»إىل مرتدي 

والية ( «ةقاطع تل عبط»لـالتابعة  «مخس تلول»قرية  من «شمر»من عشية  مرتد «صحوة»

 ـه 1439 سنةالقرية  يف «الصحوات»خوة عند هجومهم عىل من اإل اعددً  ل  ت  ق  وقد  ،)اجلزيرة

ي عىل والذ ،«)البعاجقاطع ( نأم مكتب»يف بنفيس عىل التحقيق معه  أ رشفت   ، وقد)م 2018(

التنظيم أظهرهم  نإال أ، )قاطع تلعفر( «أيب ماريا»من قرية  «اجلحيش»يمينه قيل أنه من قبيلة 

 !من دون ذرة من خجل أو مسحة من حياء املعركةيف  أ ْسوا «ةبيشمرك»هنم عىل أللناس 

 

 

* * * 

 

 

                                                 
= 

مها لَّ املرتد انسحب التنظيم من املنطقة وس  « اجليش العراقي»، وعند تقدم «الرسالة»و« اجلغيفي»القرى احلدودية؛ كقرى 

 بالكامل للرافضة.

 .)50/06 - 49/05 :الدقيقة( (14)
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 :املجاهدين االستهانة بدماء اإلخوة

اجلدارة ي يمعا وفقمل يكن  «لدولةا»مراء يف ن تنصيب األإقول أحني ا فيش ْسًّ أين ال إ

الًّ بحسبالدنيوي  األكاديمي وأالعلم الرشعي  واخلربة من والكفاءة بل  ما يتقن يف جماله، ك 

هذه التكاليف وفق معايي شخصية ووساطة حتددها العالقات واالرتباطات القديمة  جاءت

 والنسب وصحبة العنابر!

ء ر او املعيهذا ه دت إىل أي تسباب الهم األ، وهو أحد أ«الدولة»الذي ساد به معظم أمرا

د وه  زوال م   ا الذي العمل  ربة يفهؤالء إىل التجربة واخلغلب أ إذ افتقر ؛«دولته» م  د  لك ابن عوَّ

ي ًبا،قد يكون أ سند إليهم، و ي ًدا ط  كل ليس بالكفء ليتحمل عبء ما أ و هولكن هذا املختار  ج 

 إليه.

مل ت سند األمور ملن يفتقر إىل اخلربة والتجربة فقط، بل أ سندت كذلك إىل  «الدولة»ففي 

ي ني ممن ال يقرأ وال يكتب أيًضا!؛ كـ ي  وهو رجل  «صادق العفري يبأ»األ م  ت إليه إمارة أ م  د  س   و 

ال يعلم يف ئي، والصف السادس االبتدا مل يتجاوز ر  آخ  و ،!«)قاطع البعاج( زراعةمكتب »

 مستشفى»حتت يده كان ف ؛«)قاطع البعاج(صحة مكتب » أسندوا إليه إمارة يًئا! قدالطب ش

 هو مفصل مرًرا هبذا األاملفاصل تأث  هم أ، ومن !ومفارز طبية ةصحية كثي ومراكز «بعاج العام

ء ال أبسبب  ؛ وذلك«ن اجلندا ديو» وا صبحثم أ أي يشءعن العمل العسكري  يعرفونمرا

وغي  فاشلةوالتحصينات  ،غلب الغزواتأبة يف ئكانت اخلطط العسكرية غا! لقد نييعسكر
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ومبالغ  ،آليات عسكرية توفر اإلمكانيات لذلك منرغم ب ن املرتدينللمدن املستهدفة م جمدية

ذوا ة!مالي دينار  ملياري ما يربو عىلحتصيناُتا ف عىل رص    نموذًجا؛ فقد «سنجار»مدينة  وخ 

ن   ؛فقط ساعاتخالل  إال إهنا سقطت عراقي ص   ارك غرهبا ورشقها مفتوًح شامل املدينة وت   إذ ح 

 أغلب اإلخوة! الثانية ما أدى إىل مقتلللعدو مع غياب خطوط الدفاع 

ء ال يعرفونالعمليات لقد كان وراء هذه ال خ عىلال إ عسكرية أمرا دون املناداة أجهزة  الصا

 !بذلك والة األمرم ل  خوة مع ع  لدماء اإل اكرتاث

 (16)عن ثكنة لتهأوس (15)«عدنان دبشية»خ السيارة مع األ رة من املرات كنت يفمويف 

 إضافة هلجومر  يف حال تعرضهامساندُتا  رأيت  أنَّ من الصعب !فقط إخوةأربعة  فيها يتواجد

دمت يومها-فقال  لتواجدها يف املقدمة،  ،ايًّ سكرع ةالثكنة ساقط هن هذأعلم أنا أ» :-وقد ص 

ء يف  ،نستطيع مساعدُتا نفل ؛ت هلجومض  ذا تعرَّ إو  )تلعفر(يف  )اجلند ديوان(ولكن األمرا

 همولكن ،وهم يعلمون بوضعها ،هلم حاهلا ت  ن بيَّ  قد ينأرغم ببقائها يف هذا املكان إدون يير

                                           

بت كلمة  :عدنان دبشية (15) كتيبة »، وهو العسكري العام لـ«ربيعة»التابعة لبلدة « دبشية»له؛ ألنه من قرية « دبشية»ن س 

)97(.» 

 )10 - 5(، وتبعد عن احلدود املصطنعة بني العراق وسوريا بحوايل «احلنوش»و« أم الذيبان»تقع بني قريتي  (16)

 كيلومرت.
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بمعنى  (17))أم جريس(و )م الذيبانأ( تيقري منقريبة الثكنة  تكون بحيث امعنويًّ  ا يريدون نًص 

سب املنطقة التي توجد فيها الثكنة إعالميًّا   .«!)للدولة(أن حت 

ومجوا من ق بل   .-اهلل تقبلهم-وق تلوا مجيًعا  املرتدين« البي كي كي»وبالفعل ه 

 !بدماء املجاهدين ليس لقلة احليلة بل الستهتار قيادة التنظيم !مل نستطع مساعدُتم

ب ني  ا د بدماء املجاهدين؛ فقد وهذه حادثة أخرى كذلك ت  ا جاء األمر ستهتار تنظيم ابن عوَّ

أي: - «املوصل»معركة  إبَّانالغزوة  هوكانت هذ ،«سنجار»غرب  «الوردية» قريةباهلجوم عىل 

 بو مريم اجلبوريأ»فجلس  ؛املرتدين «شمركةالبي» إلشغال ؛-«املوصل»قبل حصار 

ء ابن تيمية»يف  سنادمي اإلأو، (18)«العسكري الكتائب  ، وأمراء(19)«حدودبو محزة أ»و ،«لوا

                                           

عىل الطريق الواصل بني « جبل سنجار»قريتان ملتصقتان ببعضهام البعض، وتقعان جنوب  أم الذيبان وأم جريس: (17)

 .)والية اجلزيرة(« قاطع البعاج»وكانتا تابعتني لـ، العراق والشام

، وشقيقه «جالوت عني فرقة»للتمويه، أمي « اجلبوري»تركامين األصل؛ اختار لقب  :أبو مريم اجلبوري العسكري (18)

بعد استحداثها، « والية اجلزيرة»]وهو أول والر عىل  -االسم احلركي اآلخر له-« الدكتور» :اسماملعروف ب« أبو حسام»

ني  والًيا عىل  د من الوافدين اجلدد إىل صفوف التنظيم يف « البيعات»، ثم مسؤول أخذ «كركوك»ثم ع  ا والية »البن عوَّ

أبو »، و«أيب مصطفى بيعات»مع « والية بغداد»؛ كـ«الدولة» وكذا الواليات األمنية يف العراق خارج سلطان« نينوى

جلندي غيه، كام  أن يأخذ بيعةً  «للدولة»؛ فال حيق ألي منتسب «للدولة»العامة « البيعات»هذا هو مسؤول أخذ « مصطفى

ل ف خشن املعاملة، التقيت ه يف حادثة شخصيًّ «التوبات»ي رشف كذلك عىل « أبو مصطفى»كان  َّا ، وهو جاف ج  ا: وهي َل 

!، ثم اشرتطوا عليه إحضار مسدس من نوع )م 2008(ـه  1430-29-28رشطيًّا تائًبا منذ سنة  «للدولة»أ وق ف  حاجز  

م وإن كان تائًبا قدياًم »؛ ألبني قضيته، فقال: «أيب مصطفى»فأخذته إىل «! كلوك» موه برغم توبته «!ي غرَّ رَّ ، وبالفعل؛ غ 

= 
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روا اجلنود بالتوجه لقرية ، (21)«القحطانية»وغيه يف قرية  (20)«العفريسامك  وأب» :منهمو وأ م 

ت لني عسكريني من حمورين، سار األول فيه عىل خط واحد ؛«الوردية» فتوجهوا ب ر 
وكنت  - (22)

بارشة للقرية عىل الطريق م -من حمور آخريف تلك الغزوة ضمن الرتل الثاين املساند لألول 

يف  خوةكان عدد اإل ة!؛يف نزه كأهنمو «الوردية»وقرية  «القحطانية»د الواصل بني قرية عبَّ امل  

 ت سيارةصفق  ف ؛سيارة استشهاديتتوسطهم  اًخ أ )30ثالثني ) -يومها-ذاك الرتل 

 .-تقبلهم اهلل-يف الرتل خوة مجيع اإلوتل وق   االستشهادي

ء أ»: لك احلادثةيف ت نحبه قىضممن  كان أبو »، و«شجاع السالمي»، و(23)«السالميبو برا

، وهذه احلادثة رأيتها -تقبلهم اهلل- (24)«مثنى العبيدي»، واألخ االستشهادي «مهام املوصيل

 بعيني وشاهدت  كيف ق صفوا فيها، وحسبي اهلل ونعم الوكيل.

                                                 
= 

أبو صالح (« أيب صالح العبيدي»بشهادة - )م 2010(ـه  1432-31 سنة ساعدته لإلخوة منذالقديمة التي أتبعها بم

 الصليبي[. «للتحالف الدويل»بغارة « حسامأبو »، وق تل -)األمني

ء ابن تيمية»يف (« 95كتيبة )»أمي  :أبو محزة حدود (19)  )فرقة عني جالوت(.« لوا

ء ابن تيمية»يف (« 96كتيبة )»أمي  :أبو سامك العفري (20)  )فرقة عني جالوت(.« لوا

د  جممًعا سكنيًّا لإليزيدية.« سنجار»بلدة تقع جنوب مدينة  القحطانية: (21) ع   وت 

 أي: سيارة خلف سيارة. (22)

قية»كان رشطيًّا منتسًبا هو صالح عيدان عقلة السالمي،  :أبو براء السالمي (23) ته، وبايع  «للرشطة العرا دَّ ثم تاب من ر 

 .«سنجار»عند اهلجوم عىل  «لةالدو»
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 :«معركة أم الذيبان»

مجادى  16يوم اجلمعة  «م الذيبانأ» قرية عدة حماور إىلمن  «سنجار جبل»من املرتدون نزل 

من غي تدابي وقائية  اإلخوةرك فيها ت  قد و ،)م 2016مارس/آذار  25) ـه 1437اآلخرة 

ء أوكان ليالقوا حتفهم،   ةقسور وبأ»و «مريم اجلبوري العسكري وبأ» ا:ومه الغزوةمرا

ن وم   ات،رتمبضع كيلوب «م الذيبانأ»عن قرية تبعد التي  «ثورةال»يف قرية  جيلسان (25)«العفري

ن كان ذلك عىل حساب إو قدراُتم ؛ إلثباتاخلاْسةاملعركة  أدارا بدماء املجاهدين هذههناك 

 !خوة ودمائهماإل

 صور املرتدة «كي كي بيال» ت قواترشن   كام ،يف القرية أ بيد اإلخوة عن بكرة أبيهمقد ل

افات ظهرعىل القتىل وهم  اإلخوة  .-واهلل أعلم- )100(اَلائة عددهم  وقد ناهز ؛اجلرَّ

                                                 
= 

ـه  1438، صفر «اجلزيرةملكتب اإلعالمي لوالية ا»الصادر عن -« )والية اجلزيرة(سي املعارك يف »ظ هر يف إصدار  (24)

ين الثاين (  .)22/03 - 20/03 :الدقيقة( يف -)م 2016نوفمرب/ت رش  

ء ابن ت»أمي  :)أبو قسورة العسكري( أبو قسورة العفري (25) « زّمار»وبعد فراره من « أيب داود» :كنى بـ، كان ي  «يميةلوا

 «.أيب قسورة» :غيَّ كنيته إىل« ربيعة»و
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« القاطع»بعلم كل  -املعتوه- (26)«الشمريخالد  يبأ»ـل القريةداخل  املعركة ةمارإتم تسليم 

 تشاجرل   اسباي وأسيارات عىل  والذي ال يعرف شيًئا عن إدارة املعارك، ولو أن اإلمارة كانت

ء عليها! لكنهم زهدوا   كام إنَّ  فيها وسلَّموها لرجل يعلمون متام العلم بأنه مريض!األمرا

ان مع املرتدين يف ورغم عدم وجود طي ،خرجت عن السيطرة قد مورن األاإلخوة علموا بأ

 أن املالحدة انتصوا فيها.ال إهذه املعركة 

يعقوب  ابأ»خ االستشهادي األ« بو مريم اجلبوري العسكريأ»املجرم بعدها أ مر 

ر فيها نفسه عىل  -تقبله اهلل- (27)«ويناخلات فةبتنفيذ عملية استشهادية ي فج  ا للمرتدين؛  جرَّ

فة عطابإن يتم أمكن ي  » ، وقال:األخفغضب  ا  ا!بتفجي سياريت عليه وليسي سالح أب اجلرَّ

ذ ن أيستحق  شيًئارى أن أال إذ نف  أ  نا ال أ نف  لذلك  املجرمفغضب  ؛«رضورةيف حال الو فيهأ 

جنهم؛ ،واُتمه بالتخاذل والرتاجعيف السجن خ األب جَّ وز   َّا غادر س  سنة  -تقبله اهلل-ر م  أ   ثم َل 

جنوب « دوميز»يف منطقة « لبيشمركةا»ملرتدي  ثكنةعىل  باهلجوم )م 2016(ـه  1437

   للعمليةفخرج  ؛بعملية انغامسية« سنجار»
ورص  َّا ح  داملوكانت  الناسف، حزامه ر  جَّ ف  وَل   وا

م املتفجرة دًّ  يف احلزا سومل  ،-تقبله اهلل- األخسوى  الناسف احلزامينسف لم ف سيئة؛ اموا  ي م 

                                           

تعزيًرا لتدخينه  ن قل ،-شفاه اهلل-ل مصاب بنقص يف عقله رج، وهو «ربيعة»من أهايل بلدة  أبو خالد الشمري: (26)

 يف املعركة إلمارة بتسلمه ، وقد تفاجأنا«)97( كتيبة» ىلإ« )96( كتيبة» من -شخصيًّا احلادثة عىل شاهًدا وكنت-السجائر 

 بأيام! نقله بعد «الذيبان أم» قرية

ت له صورة عىل قناة  (27)  22(ـه  1437رجب  14بتاريخ: اجلمعة « التليجرام»عىل « نارش الدولة اإلسالمية»ن رش 

ان  ي س   .)م 2016أبريل/ن 
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تقبله - األخ ةصوروقد ن رش املرتدون  بجرح فضاًل عن قتله أو إصابته بإعاقة، واحد مرتد

 .حسبي اهلل ونعم الوكيل، وإىل نصفنيوهو مقسوم  -اهلل

بخططه  «العفريبو قسورة أ» استامت ؛السرتاتيجيةا «م الذيبانأ» ةضاعوا قريأ أنوبعد 

قتلون  بعرشين أًخا فكان يغزو كل يومر  ،من جديد ليسرتجعها الفاشلة جتاوز  حتى مجيًعاي 

 .-واهلل املستعان-( 100) ئةااَل معدده

ء ابن ( «)97(كتيبة »و «)96(كتيبة » يف اإلخوةبجمع « قسورة العفري أبو»قام أيًضا  لوا

عىل  هبم لياًل  ذهب ، ثم-كهم للرباطر   عدًدا قلياًل منهم ت  إالَّ -الثقيلة  وأسلحتهم اُتمبآلي )تيمية

قية السورية  مقربة من زرة امؤلل ليتظاهروا بقدومهم !؛إىل العراق هناًرا للدخولاحلدود العرا

ىل إدخلوا ثم  !؛(28)للمسلمنيداًعا خ  يتكلمون بلهجة املهاجرين  وا وكان ،العراق إىلمن الشام 

إمعاًنا يف إهيام املسلمني عىل أهنم قادمون من  «املوصل»وهم يسألون عن  «البعاج»قرى 

 !ىل مقراُتمورجعوا إقوا تفرَّ  ثم «للبعاج» ا فدخلو الشام؛

، وكذلك لسرت فضائح «م الذيبانأ»خسارة قرية  عىل لتغطية  كان ل فذلك الفعل منهم

ال  كذًبا عىل الناس واحتيااًل عليهم بأن الوضع من دون مقاومة، وأيًضا خزيةامل   انسحاباُتم

 ا وحتت السيطرة.دً جي  يزال 

                                           

ف ون وذلك للمحبة التي ألقاها اهلل تعاىل يف  (28) قلوهبم إلخواهنم من املهاجرين؛ فعموم املسلمني يف العراق ي عر 

 .-نحسبهم واهلل حسيبهم-صدقهم وإخالصهم 
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 :«الدولة»اجلهل املتفيش يف أرايض 

 حتى إننا نستطيع أن نقول أنه بشكل عام،« الع لم»مع  باستهتارتعامل ي« الدولة» تنظيم كان

 برشية عىل أهنا خمازن اتيّ ل  العلمية والك  نظرون للمعاهد ي  قد كانوا ف ؛ماهتامماُتخر آكان 

 ال -مثاًل -فكان طالب العلم الرشعي ؛ لخروج للقتاللحاجتهم للرجال  حني ايعمدون إليه

 ة؛والقصص يف ذلك كثي طلب العلم،ك ر  لب منه الرباط وت  ال وط  إ ةكمل دورة رشعية واحدي  

حب س   حني «ارزمّ »عىل بلدة  املرتدين «البيشمركة»هجوم  أثناء (29)«طالوتبو أ»فعل  منها ما

تل ق  ف ؛)م (2014ـه  1435سنة  القتالإىل  «والية نينوى»يف  «املعهد الرشعي»لم من طلبة الع

للرباط يف « والية نينوى»يف « املعهد العسكري»خوة من حب اإلوكذلك س   !،أكثرهم هناك

ل كثرهم هناك قبأتل وق   ،)م (2016ـه  1437سنة  «م الذيبانأ»شامل قرية « جبل سنجار»

َّا، «الرقة»يف « كلية الطب البرشي»مع طالب ذلك حصل وكام  الدراسة يف املعهد!، متامهمإ  َل 

حبوا   !)م 2016-15(ـه  1437-36سنة  «والية الربكة»للقتال يف  س 

                                           

، وبعد )والية نينوى(« قاطع جنوب املوصل»، كان أمًيا لـ«أبو عادل اجلبوري» :-قبل التمكني-كنيته  أبو طالوت: (29)

 19(ـه  1436 املحرم 26يوم األربعاء  -«املوصل»بعد فتح  «نينوى»أول والر عىل -« أيب ليث احلمدوين»مقتل 

ين الثاين   «للتحالف الدويل»يف غارة جوية « تل زلط -املوصل »عىل طريق « السحاجي»يف منطقة  )م 2014نوفمرب/ت رش  

ني    جاء « سنجار»نة وتوابعها ووصول املرتدين ملدي« ربيعة»، وبعد سقوط «نينوى»والًيا عىل « أبو طالوت»الصليبي، ع 

قاطع جنوب »-« والية دجلة»، و«املوصل»يف غرب « والية اجلزيرة»( واليات وهي: 3إىل ثالث )« نينوى»األمر بتقسيم 

ني    -)سابًقا(« املوصل ني   « والية نينوى»والًيا عليها، و« أبو طالوت»التي ع   .والًيا عليها« احلاج شاكر»التي ع 
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األمور املهمة التي تصل إىل أصول من  ا جيهلون كثيً « الدولة»من جنود  إنَّ عدًدا كبًيا 

 :جابأف، «؟!َلاذا تقاتل» :حد اجلنودأحد الرشعيني أل أفقد س   لرضورة؛دينهم وما ي عل م منه با

 ؛«ركعتني» :فقال ،«؟الظهر ةصالعدد ركعات كم » :حد اجلنودأل ئوس   ،!«الشعب ألجل»

 عدة! شهرأل يف الرباط وكان ،تنيعن صالة الظهر ركأفكان يعتقد  ؛تمي ق ص وال ي   ألنه

بني  ى اجلهلفتفشَّ  التعليمي؛ كثر من اجلانبأ القتايل باجلانب ُتتموكانت قيادة التنظيم 

ء العسكرينياجلنود واأل نس أ وبأ» :منهم جنود ةلست تعالتي بية يَّ ب  السَّ  ةقص! وما حصل يف مرا

وهي يف -خالل شهرين!، وكلهم ضاجعوها إىل أن  قالت « أبو صالح العبيدي»و (30)«دياىل

ة »: -حالة مؤسفة كان سببه  -بال شك-وهذا دليل،  خي (32)«!(31))القاطع(أصبحت  امرأ

 قصور العلم الرشعي وفتور جنابه مما أدى جلهل أبسط األحكام الرشعية.

 

* * * 

                                           

ر  وسجناء آخرون بعد فتح مدينة «بادوش»جينًا يف سجن كان س أبو أنس دياىل: (30) ر  ل يف «املوصل»، وح  م  مكتب »، ع 

 «.)قاطع البعاج( أمن

 «.قاطع البعاج»أي:  (31)

ت منتحرة يف إحدى حجرات أحد مقرات  -بيوم أو يومني-لكثرة بيعها ومضاجعتها، وبعد قوهلا ذلك  (32) د  ج  و 

 ته باملروحة املعلقة يف سقف احلجرة.اجلنود، بعد شنقها لنفسها بحبل ربط
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 :هتمة التثبيط والتخذيل

 مشفقلكل  وكانت تقال ،اهلزائم واالنسحابات ةيف فرت تانترش كلامتيا خمذل! يا مثبط! 

ء واأل الثغرات ني  ب  ناصح ي   أو  ،خطاء العسكريةو األأ ،مراءخطاء بعض األأ أكانتخطاء سوا

 .«واليته» أماكنو قلة العتاد يف أضعف التحصينات  لألمي ني  ب  ي  ملن 

َّاو ء األ يزور َل  ا، كل يشء اهلل خيً  مجزاك» ل هلم:ن تقوأ عليك   فيجب ؛«القواطع» بعضمرا

 ةو قلأالطعام  شّح  من ن اشتكيتإيلك ويا و ،!«-وهلل احلمد-نقص أي ز وال يوجد هَّ جم   

و نقلك من ة، أنقط ألبعدفمصيك النقل  ؛اإلجازات أو غيها من االحتياجات وأالسالح 

 .لهروبل تتهيأمثبط كذاب نك أب اجلنودبك بني  مع التشهي «القاطع»

؛ فقد كان يقوم بسحب -تقبله اهلل- (33)«فارس املوصيل»حصل مع الشيخ ومثل هذا ما 

 .نةعيَّ م   ةفرتات زمنيعد بيقوم باستبداهلم كام  ،احتياجهمة عند إىل اجلبه «ينالدواو»اإلخوة من 

دعت خوة الذين يستطيعون النفي للقتال يف حال سامء اإلأن يوثق أحد املرات ألب منه يف ط  

ه واُتامه ؤدعافتم است ؛جماهد (1000األلف )ال يتجاوز  اعددً الشيخ وثق ف احلاجة إليهم؛

د من  ،كثر من ذلكأ املتاح هون العدد أو ،بالكذب والتخذيل ر به ومه  شثم ط ر  ه   ،منصبه وش 

ء املدعومني والذينما األأ ،«املوصل»يف معركة  -اهلل تقبله- تلوق   وال  ،ندارون السلطاي   مرا

                                           

ملكتب ا»الصادر عن -« وعد اهلل»، ظ هر يف إصدار «والية نينوى»العسكري العام لدواوين  :فارس املوصيل (33)

ين الثاين (ـه  1438، صفر «اإلعالمي لوالية نينوى  .)16/20 - 01/20 :الدقيقة( يف -)م 2016نوفمرب/ت رش  
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 الدين وعامةحق ب جرائمفال حياسبون عىل ما يفعلون من  ؛ون طلباتهلب  وي   ،يثيون غضبه

 اعن (35)«العبيدي موسى يبأ»و (34)«العبيديفران غ يبأ»وما قصة  ،جاهديناملسلمني وامل

ان عىل ميدخل األ ،خوةمهن عىل اإليوقبل تقس اخذ السبايأو «سنجار»بعد اقتحام ؛ فببعيد

 هوهذ ،!صباًحامعهن ثم قاما بإرجاعهن  ةكامل ةليل لقضاء ن؛منه اثنتنيا واختار االسباي

بو أ» هونائب (36)«مريم اجلبوريبو أ»مي القاطع أوفيهم  «البعاجقاطع »كل  عرف هباي  القضية 

با مل و ؛-تقبله اهلل- (37)«احلديدي هالل عىل ما اقرتفته يدامها!  «أبا موسى»و «غفران أبا»حياس 

 ةنصيحولو كان يف األمر  ،وال متسهام «الدولة»والسبب أن فعلتهام ال متس قيادة تنظيم 

 .م بشق الصفوسب فاعلها واُت   حل  سلطان لل

 حيث دخال   (38)«أيب فرحان الرشعي»األخ و« البدراينأيب عائشة » الشيخحصل مع وكذا 

ء أمع  بمعمعة من املشاكل ا ؛ فكان جزاؤهم اإلبعاد ا«والية اجلزيرة»مرا طًّ نتقاًما منهام وح 

مل إذ  إليه فيها؛ من غي حاجة« والية شامل بغداد»إىل ن ق ل « البدراينأبو عائشة »عليهام؛ فالشيخ 

                                           

ه  » تنظر ترمجته يف: (34) ائ بش  يٍّ ت 
ن  م  ة  أ   .)2 :ص(، للمؤلف )اجلزء األول(« اد 

ا قبل فتح  ):أبو موسى العسكري(أبو موسى العبيدي  (35) ني  ، ثم بعد ف ت حها بشهر «املوصل»كان عسكريًّ  «أبو موسى»ع 

ا عاًما لـ  .)م 2014ين األول أكتوبر/ت رش   (ـه  1435يف ذي احلجة « جبل سنجار»، ق تل يف معارك «قاطع البعاج»عسكريًّ

، ثم «قاطع البعاج»، وكان أمي )ةقاطع تل عبط(« أم حجرة»صله من قرية أ، -ليس العسكري- أبو مريم اجلبوري: (36)

ني  يف   .)ديوان الركاز(« مفصل اآلثار»ع 

ني   سابًقا، ثم« البعاج»التابعة لـ« تل عبطة»كان أمًيا لـ ى،من اإلخوة القدام أبو هالل احلديدي: (37) قاطع »نائًبا ألمي  ع 

ين األول 2(ـه  1435ذو احلجة  8يوم اخلميس « جبل سنجار»إىل أن ق تل يف « البعاج  .)م 2014 أكتوبر/ت رش  

ل  يف  :أبو فرحان الرشعي (38) م  ني  و، «مكتب العالقات العامة والعشائر»ع  ا لـرش ع  ء ابن تيمية»عيًّا عامًّ  .«لوا
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عىل  املرتد« احلشد الشعبي» سيطرةوبعد  ،!«جزيرة الصينية»يتبقَّ منها سوى بعض القرى يف 

« الرشعي أبو فرحان»األخ ما وأ ،«املوصل»إىل  الشيخعاد هناء وجودها إو« والية شامل بغداد»

فاملنطقة قد  ه فيها؛وكذلك من غي حاجة إلي )والية األنبار( (39)«اخلالدية جزيرة»ىل إ ق لفن  

 كبي  رجل وهو  ،طبيةيرتدي نظارات وكان يعاين من إعاقة يف إحدى عينيه و ،اعسكريًّ انتهت 

ا لكبي وال معروًفا لع !السن !ولكنهم قوم ال يعرفون حقًّ  امل 

ورصت« جزيرة اخلالدية» إىلدخل ما إن و  : أنهوقيل ،خبارهأ عنَّا انقطعتوبالكامل  حتى ح 

ل   ما جملسر يف  اإلخوةحد أذكر  :يف الشام دما كنت  وعن ،لت  ق   ص  لته أفس ؛«اخلالدية جزيرة»يف  ح 

 اإلخوةقاتل وحيرض ي   يبق )أبا فرحان( األخ نأ» قائاًل:عليه  ىثنأف ؛«أيب فرحان» األخعن 

قدمه مما أعاق  إثره  عىل مستوىعىل صيب أ طيان جوي، قصفلض تعرَّ  حتى القتالعىل 

ل ل ني  لياًل  )اجلزيرة(من  اإلخوةانسحاب وأثناء مشيه،  ت س   يف وأ ىفراد-بني ثكنات املرتدين م 

ووضعنا عنده  ،ا تركهفطلب منَّ  ؛اخلروج معنا )أبو فرحان( األخ مل يستطع -ةمجاعات صغي

 .«بعدها نعلم مصيه وال ،(40)سالحه وانسحبنا

                                           

بة ثالثة وعرشين ) هي :جزيرة اخلالدية (39) بعد قرا ( 23جمموعة من البساتني والقرى الزراعية الصغية املبعثرة، ت 

ا لبلدة «الرمادي»كيلومرت عن مدينة  « اخلالدية»، وتقع  عىل الطريق الدويل الذي يصل العراق بالشام، وهي تابعة إداريًّ

 «.الرمادي»غرب 

 آب/أغسطس 27(ـه  1437ذو القعدة  24يوم السبت  املرتد« ياحلشد الشعب»كاملًة بيد  «اجلزيرة»ثم سقطت  (40)

 .)م 2016
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ت   ك  ، ف س  ء أن بأ :قل لهأ ومل وقتئذر ؛ «جزيرة اخلالدية»إىل  الذين أرسلوههم « الوالية»مرا

 اإلخوة!و يطالب بحقوق أو ينصحهم أمن ينتقدهم  ل  ومن ك   لتخلص منه  ل

 

 

 

 

* * * 
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 أزمة الكفاالت:

ت ف  وق  أ   «هجني»يف  وانحساره )الشام( «دير الزور»من أرياف  «الدولة»تنظيم  بعد انسحاب

وعوزهم الشديد للامل حتى اضطر كثي  بالرغم من احتياج اإلخوة وأ ْسهم !(41)الكفاالت

؛ فقد عيشالونحو ذلك؛ بحًثا عن لقمة  اخل رضلبيع  (42)«طاتس  ب  »من املهاجرين إىل فتح 

د  تركهم ابن ا  دون معني بل ختىل عنهم متاًما.عوَّ

د  بلغ باملجاهدين يف ظل طغيان املنتكس ابن ا ارين استجداء أهاليهم وزبانيته الفرَّ عوَّ

لة منهم تعينهم عىل شظف العيش، أو ليفلتوا من خالل بالرسائل لع ل وعسى أن يظفروا بحوا

ر   ل إليهم من حصار املرتدين بدفع مبالغ مالية طائلة تسمح بعبورهم عرب م  ما ي  بني؛ هر  س 

ق   فاسدر  ليخرجوا من سلطان   الكفار صواريخ  ن جوًعا قبل أن تردهيموفيه املسلمل ت  ي 

 املرتدين!و

 ب سعته وقدرته.الًّ بحسوك  

د  األنكى هانه قد جتاوز ما صنعه ابن وإنَّ  ا  داخل سلطانه الغابر!عوَّ

                                           

شهريًّا كإعانة يسد فيها « الدولة»مبلغ من اَلال ي عطى لكل جماهد يف  :مجع كفالة؛ واملقصود هبا هنا الكفاالت: (41)

 حاجته.

طات (42) طة؛ وهي  :ب س   نحوه. مكان يضع فيه البائع بضاعته عىل فراشر أو بساطر أومجع ب س 
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لقد بلغ هذا اخلبيث من خيانة األمانة وتطفيف املكاييل مبلًغا عظياًم؛ إذ كان ي رسل 

وأريافها يعانون من احلصار وما رافقه من « هجني»الكفاالت يف األوقات التي كان اإلخوة يف 

« احلشد الشعبي»و« اجليش العراقي»جنوده العاملني يف مفارز أمنية يف مناطق كوارث إىل 

املرتدين بانتظام، وألهاليهم وأهايل قتىل املجاهدين واألْسى العراقيني، يف مقابل تعطيله 

 «!!هجني»لكفاالت املجاهدين وأهاليهم املحارصين يف 

د  ستطيع ابنحورصت؛ فال ي «الدولة»وقد يقول قائل جاهل أو مغفل أن  ا إدخال عوَّ

 :-مستعينًا باهلل-وهلذا أقول  ،«الدولة» إىل داخلاألموال 

ئلهم يف العراق ت   لقد أواًل: رسل من الشام، كانت األموال التي توزع عىل اإلخوة وعوا

والعراق بأكمله حتت سلطة  !وليس من العراق!؛ فكيف يستطيع أن يرتب إرساهلا للعراق

قية املاحلكومة   ! ثم ال يستطيع إرساهلا لإلخوة يف الشام؟!رتدةالعرا

الع كامل باألمر؛ فقد كنت عىل صلة بأحد اإلخوة يف العراق من مدينة كام إنني عىل اط  

، وممن كان «احلسكة»حتديًدا، وكان يستلم األموال عن طريق مكاتب صيفة من  «املوصل»

 .-افك اهلل أْسمه- (44)«املوصيلأبو أيوب »، و(43)«عباس»يستقبل األموال: 

                                           

 ، وهو أسي اآلن.«املوصل»أمي مفرزة أمنية يف  :عباس (43)

 يف  كان أمي   :أبو أيوب املوصيل (44)
ر
ء  ه؛ فن قل«لاملوص»، أ صيب أثناء معركة «نينوىوالية »العاملة يف « فرقة الفرقان»لوا

ثم قد سقطت بالكامل؛ « املوصل»حينها كانت ووبقي فيها إىل أن متاثل للشفاء،  إىل الشام «مكتب اجلرحى واملصابني»

= 
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يستطيع أهايل اإلخوة إيصال األموال إىل أبنائهم يف املناطق املحارصة، وال  كيف ثانيًا:

 «السوسة»الصيفة منترشة يف بلدة  قد كانت مكاتبو! ؟إيصاهلا لرعيته «اخلليفة»يستطيع 

د  تركه ابن قد ألخ مصاب بنفيس  مااًل لت  وَّ ح   بلوغيها،  ا وليس لديه وحاشيته حلتفه، عوَّ

التي خذلته؛  «الدولة»ألنه انتسب إىل هذه  ؛رفضوا مساعدته وإعانته مال، وبعد اتصاله بأهله  

 .-واهلل املستعان- فكان يبكي وهو يكلمني

ف   ثالًثا: ء لتستخرجها فيام بعد زمرة اخلائن ن  د  ت أطنان من الذهب واألموال يف بطون الصحرا

دابن عوَّ  د  أحد رعاة اا ج  الذهب  كميات كبية من « العودة»ية أبناء عشمن لغنم ، وقد و 

ء « اجلغيفي»قرية  مناملدفون بالقرب  خرب بني العراق والشام، وعند بلوغ « البعاج»يف صحرا

الكردية، « أربيل»ملطاردته  حتى دخل ملنطقة  استنفر  املرتد « لحشد الشعبيل» الذهب املكنوز

 واستمرت عملية مالحقته فيها.

الظلوم املفسد ت ركهم عت هذه الكنوز والغنائم عىل أشالء اإلخوة ودمائهم، ولكن وقد مج  

وبطانته الفاسدة دون أن يلقوا حلاجتهم وأ ْسهم بااًل! تركوهم ليقتلهم اجلوع والفقر قبل أن 

 وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.، الصليبي «التحالف الدويل»تقتلهم طائرات 

* * * 

                                                 
= 

ني   والًيا عىل «املوصل»وبعد مقتل وايل  ،«سامعيلإ» :باسم «نينوىوالية »أمًيا عىل أمنيي « املوصل»عاد إىل  والية »؛ ع 

. «نينوى  حتى أ ْس 
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 الغنائم:أزمة 

 ؛مناطق شاسعة يف العراق ومثلها يف الشام «لدولةا»عىل املجاهدين يف  ¸ح اهلل فت أنبعد 

ن ت ومناطق  ،«سنجار»يف  ةيزيديومناطق اإل -مثاًل - «نينوى»لنصارى يف ل ةمناطق عد تضمَّ

 قد غادروا إثر تلك الفتوحات العظيمة الكفار كان كثي من ؛يهاوغ «تلعفر»الرافضة يف 

خذوها أللمجاهدين  ةصبحت غنيموأمواهلم التي أ ممتلكاُتم اءهمورخمل فني  منازهلم

الغنائم بحسب نصيب كل واحد  ينتظر توزيعمجيعهم كان و بجهادهم وقتاهلم وجالدُتم،

د رأي  ال ولكن كان ؛-هكل صاحب حق يأخذ حقف-منهم  ا  !خرآبن عوَّ

« برطلة»دة التي تضم عدة بلدات منها: بل« سهل نينوى»فبعض املناطق مثل منطقة 

وهذه البلدات قد فر أهلها منها وهم من النصارى، تاركني « احلمدانية»ومدينة « بعشيقة»و

ن مه املجاهدون مدة ثالث  ع ما غ  ممتلكاُتم عىل حاهلا، إال إن أكثر املنازل مل ت فتح أقفاهلا، ومل ي وزَّ

 املرتد؛ فاستوىل عليها!« احلشد الشعبي»سنوات حتى جاء  )3(

تأ خ   ك األثاث عىل حالهبعض القطع الثمينة، بينام  املنازلن بعض م   ذ  من رغم عىل ال ت ر 

يف الفقر  تفيش يعرف مدى «الدولة» يفن سكن وم   إليه، وعوزهمة اَلاسَّ  املسلمني ةحاج

د  ابنريد من نكيف ولكن  ها،مناطق ا نع املجاهدين م  قد ملسلمني الغنائم وعىل اع ن يوز  أعوَّ

وإن  أردت  أن تأخذ شيًئا من غنيمتك ولست بذي منزلة ! ؟منها هبا من حقهم الذين هم أوىل

فقةر عىل طلبك بالغنائم من أميك املبارش! ثم  د ورهطه؛ فعليك أن تظفر بموا ا عند ابن عوَّ
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فقةر  فقة من إليهالذي تنتسب لديوان ل «)قاطعال(مكتب »أمي من  بموا ! وانتهاًء بـطلب  موا

ًراأشهًرا وجهًدا جهيًدا  يأخذ الذي الطلب هذا«! )طعالقا( مكتب غنائم» وَّ س  بأختام  م 

فقة  هذه ستطيع احلصول عىلت ولن املسؤولني حتى ي نظر فيه! يف  إجازتك وقد انتهتال إاملوا

 يقيض كان ؛هلهأ لزيارة ةجازإعطى ي  ثم رباط ليذهب ل الذي جاهدفامل ؛التجول بكتاب الطلب

 !حث عن املوافقاتوالب إجازته يف املراجعات

، «نينوى»ـب ةمقارن «القاطع» لصغر ؛«نينوى»هون من أمر فكان األ ؛«قاطع البعاج»ما يف أ

لظلم من ا ل  رغم ذلك مل خت   بو ،فضلأفكان تقسيمها  ؛أكثر همخوة ببعضعرفة اإلمل إضافة

ففي مناطق  ؛قهم منهاحكامل  املسلمون يأخذل املسلمني التي مل ا موأبام يسموهنا  والالمباالة

د ةركت حمالت البقالت  : ريافهاأو «سنجار»  وم   ،الطرقات عىلمرمية  الغذائية واملوا
 ،خذهاأع ن 

كوام أون ر  وهم ي   عربهون فقد كان الناس يمر   ؛خي شاهد عىل ذلك (45)«سوق صوالغ»و

نعوا توزيعخذهاأون عىل ؤف وال جيرتل  وهي ت   اخل رض دت حتى فس ثاثواألاملالبس  ، كام م 

 م( 2014أواخر (ـه  1436سنة  «سنجار»يف بل زادوا عىل ذلك حرقهم للمنازل  ،املطر حتت

لتكون  مما حيتاجه الناس؛وغيها  بام حوته من أثاث وغرف نوم وثالجات -اهلجوم وقت  -

 منخوة اإل أحددخل  م( 2015بداية (ـه  1436سنة  ويف ا يعرقل الطيان!،جويًّ  غطاءً 

دارة إ فبلغ أمر حذائه اجلديد ،املحالت أحدمن  اجديدً  حذاءً  و يرتديوه للرباطالعسكر 

                                           

ل ة، يقع رشق سوق  سوق صوالغ: (45)  .«املوصل»الواصل مع  عىل الطريق« سنجار»لبيع اخل رض باجل م 
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خ واُتامه احلذاء من األ بمصادرة (46)«محد املوسويأبو أ»اإلداري  قامف ؛«قاطع البعاج»

 !!املطر أتلفهوقد ذاته من الزمن شوهد احلذاء  ةوبعد مدوإرجاعه للمحل،  بالغلول

 .وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، ومعروفة «البعاجقاطع »وهذه القصة مشهوره يف 

ع مل توزَّ ، إال إهنا غنائمال ممن أخذ نصيبه مننا أو ،خوةاإل منكثي  عىل ت الغنائمع  ز  و  نعم، 

 يعني أخذي حلقي أن أسكت عن حق غيي!فال ؛ نصافبالعدل واإل

ج   من  وغيها «دجلة»و «صالح الدين»و «شامل بغداد»ن من مناطق واملسلم ر  عندما ه 

وهم  «نينوى»إىل  ا وصلو املرتد، «احلشد الشعبي» قوات من قبلا املناطق بعد احتالهل

 وم   ،بسياراُتم ومالبسهم فقط
معلوم ملن عاش يف و !غراضهم معهمأكثرهم من محل أع ن 

 من كام ي من ع (47)ع من الرحيل عنهامن  ي   منطقة ما؛ فإن الفرد  هومجت  أنه إذا «الدولة»مناطق 

رون وعندما وصل ض منزله،أغرا محل  ن اجتهد ال ممشيًئا إ ي عط وا ومل  مناطقنا مل يؤبه هلمل امل هجَّ

                                           

در  «البعاج»من أهايل  أبو أمحد املوسوي: (46) ًبا يف أحد معسكرات الشام، ب رتت إحدى ساقيه وإحدى يديه إثر ، كان م 

ف قبل فتح  -خطأً -انفجار عبوة ناسفة عليه  ر  يَّ كنيته «أيب أمحد العراقي»بكنية: « املوصل»أثناء زراعتها، ع  بعد -، وغ 

 «.أيب أمحد املوسوي»إىل:  -الفتح

ا يف تعميمر  (47) بتاريخ:  )والية نينوى(« املوصل»يف  «اإلسالمية الرشطة»و «ديوان القضاء»عن  صادرر  وقد جاء ذلك نصًّ

ين األول  21(ـه  1438املحرم  20اجلمعة  :  -آنذاك-« الدولة»لرعايا واملوجه  )م 2016أكتوبر/ت رش   : ي  »وفيه  منع عارًشا

 .«النزوح، ويستثنى من ذلك احلاالت احلرجة كاخلروج للعالج وغي ذلك لغرض )الوالية(عىل اجلميع مغادرة حدود 
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؛ وسبب ش وغيهر  الف   «الوالية»يل اهأهلم الناس من  م  دَّ وقد ق   ،من عنده شيًئاعطاهم أو

 إليهمسمح وال ي   أخرى «والية»أهنم من  ُتميشهم
ر
ون «الوالية»من  بأداء يشء ت ب ع   .هلا التي ال ي 

ضةاللجنة »هذه أوامر  يَّة ةيَّ ق  التَّ  ةالعادل «املفوَّ
 !!النَّق 

ف  والباقي  ،فقطمن شارك بالغزوات  أ عط وا » :ن قال قائل منهمإف  .«عىل املعارك رص  

 املحسوبيةحسب بوذلك  منازهلم،جالسون يف  مشخاص وهأل أعطوا غنائم :فأقول

ىل إ م( أ خذت السبايا 2014 آب/أغسطسـه ) 1436يف سنة  فمثاًل  !؛ميمن األ ىوالقرب

ن توزيعهن عىلقبل  «نوىني»  خذ ما يريدأكل مسؤول بل كثرهن أخذ أوبعد  ،«سنجار» ح  ت  ف   م 

عوا ما تبقى منهن عىل ،«بعاجلل» الباقيات أرجعوا  سبية!من  أكثر أخذبعضهم حتى أن  زَّ  وو 

 .صحاب الغزوةأ

ء ينعمون بالغنائمكان األ طالق بل عىل اإل مجيًعاقصدهم أال فإين  !مراءقول األأ عندماو ،مرا

نحسبهم واهلل - وا مدَّ ق  ما  لإلسالم وا مدَّ ق  مني  أفضلناس أففيهم  غالبيتهم؛ وإالقصد أ

الذي كان يف  (48)«اجلبوري ةبو سميأ»املدعو  بالغنائم منازهلمئت ل  ن الذين م  وم   ،-حسيبهم

 حسبي اهلل ونعم الوكيل.و ،«ىسهل نينو» يشتهي من غنائم كل ما منزله

* * * 

                                           

 .-«والية نينوى»إداري كبي يف - )ضياء اإلداري(« ضياء املوصيل»نائب  :)أبو سمية اإلداري( اجلبوريأبو سمية  (48)



)( 

 

 

   

 34 

 العقارات:أزمة 

ديوان »، و«الغنائمديوان »عام حصل يف  ال يبعد كثًيا  «ديوان العقارات»ما حصل يف إنَّ 

االستيالء و ،«لدولةا»تنظيم ل الكً م   وأصبح ول عن كل عقار تم االستيالء عليهؤمس «تاالعقار

 :اثنتني صورتنيوفق   العقارات يكونعىل

والرافضة واملرتدين  ةيزيديواإل «املوصل»نصارى  من عقارات الكفار :لصورة األوىلا

 فصودرت. ؛وهربوا عند الفتح منازهلم،الذين تركوا عقاراُتم و

 ؛وهربوا خارجها «الدولة»رض أركوا عقارات املسلمني الذين ت   :ةوالصورة الثاني

 .«لدولةا»تنظيم ل -وقف مؤقت- حجز وحرز بمثابة فأصبحت

تكلم عن أس يننولك ،عامة «الواليات»قد بلغ مبلغه يف  «ديوان العقارات»لم ظ   نَّ إو

عىل الرغم من كثرة ف م؛كذهب وعاينت   مظلمه ذقت  قد  يننأل ؛خاصة «نينوى»عقارات 

 نأ :عىل قرارات جائرة كثية منها «تاديوان العقار»فقد صادق  «والية نينوى»العقارات يف 

ن كان وإ، حتى -ا حًص - «والية نينوى»ن يعمل يف ملال إعطى ال ت   «ىنينو»العقارات يف 

ح له فال يسم أخرى؛ «والية»يعمل يف نه إال أ «نينوى» كانمن سالساعي يف امتالك العقار 

ةبحاجن كان إله ولعياله و وال مأوى ،يقيه منزاًل ى عط  فال ي   ؛«الوالية»يف  عقار بامتالك  له ة ماسَّ

عمل يف أ يولكن «املوصل» انمن سك -عىل سبيل املثال- شخصيًّا وأنا، ىا حتمرشدً كان و أ

ومن  دائرةىل إ دائرةمن متنقاًل م(  2015ـه ) 1436سنة  منزلر ب وقد طالبت   «والية اجلزيرة»
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ق ع تحتى سنوات  )3(مدة ثالث ىل مكتب إمكتب  يف  املنزلوكتاب  «املوصل»معركة  و 

 حينها.  الكتاب يفزقت  مو منزاًل خذ آإال إنني مل  جيبي

روا من ديارهم؛ بسبب « دياىل»و« دجلة»و« والية صالح الدين»كذا أهل  ج  وغيهم ممن ه 

« اخلالفة»املرتد، رافضني البقاء حتت حكم الرافضة منحازين إىل أرض « احلشد الشعبي»تقدم 

قارات يف داخل إىل اهلجرة إليها، قوبلوا برفض إعطاءهم شيًئا من الع «خليفتها»التي دعى 

ج  م  «نينوى» كن  منهم بمنزلر ، وأ خر  ن  مل ُيرج  ،«)نينوىوالية ( عقارات مركز»تابع لـن س  وم 

عون الناس  ة يف اإلسالم؟ وأين الرمحة؟ وأين العدل؟ َلاذا ت د  ؛ فأين األخوَّ طوًعا أ خرج قرًسا

وهنم! أين أنتم من األنصار إىل اهلجرة وتلومون من بقي منهم يف مناطق املرتدين! وأنتم ال تؤو

بتكم  خالفة عىل »الذين تقاسموا مع املهاجرين منازهلم وقوت عياهلم؟! وأين أنتم من ك ذ 

 ؟!«منهاج النبوة

 .«)تلعفر(و بلدة أ )تلكيف(بلدة يف  منازل أ عط وا » :عيل فيقول أحد د  ر  وقد ي  

 صحيح أ عطوا بيوًتا هناك، ولكن َلاذا هناك بالضبط؟ :فأقول

من الناس، وال أحد يرغب هبا، وهي قريبة من  -تقريًبا-ألن تلك املناطق خالية  اجلواب:

قية، « املوصل»ا املنازل يف داخل العدو، أمَّ  ء والقادة، وخاصة األحياء الرا فحكر عىل األمرا

د، وقد أ  « املهندسني»و« الدندان»و« الطيان»مثل:  ا ج كثي وغيه، فإهنا بيد جالوزة ابن عوَّ خر 

 ،«)املوصلوالية ( مركز عقارات»تابعة لـمن اإلخوة وعامة املسلمني من املنازل التي هي 
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ن  يف حي 
س  ، وهو أب لثالثة أشقاء جماهدين قضوا نحبهم يف املعارك، «التنك»ومنهم شيخ م 

ر من أهل هجَّ ج من منزله؛ ألن أًخا قدياًم أراد املنزل!، وألن الشيخ امل سّن م  « زّمار»بلدة  أ خر 

أخرى أهنم ليسوا من أهايل  «والية»تلوا يف ، وذنبه وذنب أبنائه الذين ق  «نينوى»وليس من 

 «!نينوى»

 

 

 

 

* * * 
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 :أزمة املحاباة واملحسوبية

اد وحاشيته يكيلون  عند التعامل الذي كان باملحسوبية وحسب بمكيالني كان ابن عوَّ

ة يَّ بق  و ال يدري الطَّ اَلأفون أ «اخلليفة»من حيث يدري  صنعمع املجاهدين، وهو ما اطة الوس

ليا طبقة فكانت ؛«الدولة»صل يف مفا ء وطبقةألل ع  امتيازات  لألمي : أي إنلجنودل دنيا مرا

ال  ترشيًفا هلم مارةصبحت اإلأوأو حظ،  مور خاصة ليس للجندي املسكني نصيب منهاأو

 س  ن ي  ملتجربين أإمام املفسدين وا واستطاع تكليًفا عليهم،
هذا الواقع  ربهم عىلوجي جنودهت ك 

يف  مأجورهيا اجلندي أك نَّ وإ أو رفضه، أمره رد  وعدم  لألمياملرير بأحاديث السمع والطاعة 

ق ونام لم وْس  خطأ وظ  أن إو ،باعهبات  والثواب فلك األجر  ؛صاب األميأن إف ؛احلاالت مجيع

 إنف بحال؛ التكلم كوال حيق ل ، صربك عىل ظلمهجر عىلؤفت ؛يف الرباط نتأومنزلك يف 

والقبول والرىض وعدم إنكار لسكوت انتيجة  املرشوخ أصاًل؛- !ت الصفقشق ؛تكلمت

 !باملرصاد «العسكرية الرشطة»جن س  وكان لك ، -املنكر

د  هبا ابن ق  رَّ مور التي ف  األوإنَّ  ا ء كثيعوَّ  :مههاأولكن  ة،بني اجلنود واألمرا

 لمواصالت والتنقالتأوًلا: ا

ام هذا عدا ع ،حيانكثر األأتفيض عن حاجتها يف  ةسيارات كثيمتلك  «الدولة»كانت لقد 

عام عىل »إصدار  شاهدومن  ،ال حتىصو التي ال تعديات لمن اآل «املوصل»نامه من تم اغت
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مل تكن  «الدولة»يعي ما أقول؛ فـ (50)«سالممن واألمان بدولة اإلاأل»صدار إو أ ،(49)«الفتح

أن  ومل تكن لدهيا معاناة  ،فقية أبًدا  قت عليهميَّ ضو ،اآلليات، ولكنها أمهلت جنودها عامدة ب ش 

لت عنعادل  بشكل ´ما رزقها اهلل تستخدم عيشهم وحياُتم، ومل  د  العدل إىل اجلور  بل ع 

كام  ازةاإلج وقت   أهله خاصة به لزيارة سيارةمي أ لكان لك واملفاضلة بحسب املناصب؛ فقد

جازته ويرجع إحتى تنتهي  منزلهيف عنده السيارة تبقى بل و ،!«الدولة»عىل حساب  إنَّ وقودها

عىل الطرقات لعل  له يف اإلجازة ول يومأنا يقيض حد  وأ بأنفسنا!حن اجلنود نتكفل بينام ن ،هبا

سيارته به يحملف رأفة وإشفاًقا؛ ؛املسلمني ةصحاب السيارات من عامأحد أ هن يقف لأوعسى 

لعلنا نجد  عىل قارعة الطريقنقف  فإننا اإلجازة؛اليوم األخي من احلال يف ، وكذلك أهلهإىل 

رضوا هبذا  هؤالء الظلمة ، وليتأعاملناىل الرباط لنبارش إىل املناطق القريبة إسيارة ترجعنا 

وا عنا األذى!؛ فقد ف  م(  2014ية ـه )هنا 1436سنة  (51)«الشمريبو مثنى أ» اخلبيث قام وك 

ضتقريش مرشكي صحيفة كصحيفة  بكتابة نعوا رسول حني م  عىل بني هاشم  تلك التي ف ر 

  ع  امَّ لشعب أيب طالب؛ فل   ‘ممن أرادوا قتله بإدخاله  ‘ اهلل
قريش بام أقدم عليه  كفارم ل 

                                           

 11(ـه  1436شعبان  23للمكتب اإلعالمي لوالية نينوى، اخلميس « عام عىل الفتح»اإلصدار املرئي:  (49)

ان  ير  ز   .)م 2015يونيو/ح 

ـه  1437للمكتب اإلعالمي لوالية نينوى، مجادى األوىل « األمن واألمان بدولة اإلسالم»اإلصدار املرئي:  (50)

 .)م 2016(

ا كبًيا يف «قاطع البعاج»العسكري العام لـ :أبو مثنى الشمري (51) « وىوالية نين»التابع لـ« لواء دابق»، ثم أصبح عسكريًّ

 يف « الوالية»العامل يف املؤازرات خارج 
ر
ء العاملة يف « فرقة أيب عبدالرمحن البيالوي»والذي أصبح فيام بعد تابًعا للوا

 .)والية صالح الدين(« بيجي»
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 والوال يناكحوهم  يؤاكلوهم الطعة بني هاشم؛ فمقاصحيفة فيها اهلواشم؛ أمجعوا أمرهم عىل 

عىل هذا اآلثم ، فجعلها !(52)للقتل ‘موا رسول اهلل وال يدخلوا بيوُتم حتى يسل  جيالسوهم 

ىل سائقي إ» :عليهاتب ك   وقد العراق والشام الواصل بنيعىل الطريق  هابنص   الفتة شكل

من و الشاحنة،يف  «الدولة اإلسالمية»ي جندي من جنود أا محل باتًّ  امنعً  منعي   :(53)الشاحنات

قت، !«الرشعية لةءاملساحتت طائلة  فسيوضع ذلك فُيال ز  ر   ،خوةبل اإلمن ق   إال إهنا م 
كام أ نك 

كبات خاصة ر  م   اجلنود يف حني أهنم ال يوفرون من اصطحابالعامة  منع عىل هؤالء الفجرة

ق ل  اإلخوة ألهاليهم، وال  م ا عىل األقدامشيً  يريدون أن ُيرج اإلخوة لإلجازة ندري أكانوا ت 

 !؟مثاًل 

وللحد من  ،ب اجلنودي  س  نع ت  مل كتبناها» :لفعله بقوله «الشمريمثنى  يبأ» املجرم كان تربير

كافة  لق  ن  ل  ؛ قلسيارات ن   ثالث )3( لناخصصوا املطاف ويف هناية ، !«مرأخوة بال نزول اإل

ء ابن لوا »يف  «)96(كتيبة »لـ العسكريداري املرات رفض اإل أحدويف  ،!«القاطع»جنود 

خوة اإل أحدفقام  ؛تزويد سيارة النقل اخلاصة بمجموعتنا بالوقود )فرقة عني جالوت(« تيمية

ء  اًل كان الوقود بينام  ،اخلاصحسابه  منوقود البرشا هَّ س  ء وسائر  م  للطبقة املخملية من األمرا

 احلاشية امللكية!

                                           

 (.208، 207 /4) )هجر :ط(البن كثي « البداية والنهاية» :ي نظر (52)

هم بالذكر يف الالفتة؛ ألن -بمختلف أنواعها-ارات خطابه يف الالفتة عام  ألصحاب الشاحنات والسي (53) صَّ ؛ ولكنه خ 

والذي يصل بني العراق والشام هم من أصحاب « سنجار»النسبة العظمى من عابري هذا الطريق الواقع يف بلدة 

 الشاحنات.
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 الرباط ا:ثانًي

د ومفهوم اجلهاد اخلاص بخالفته كانت بحسب رشيعة ابن الرباط عىل الثغور  فريضة ا عوَّ

هم مشغولون » :قد يقول قارئ  و، -حم اهللإال من ر  - األمراءدون اجلنود فقط ب الومهية خاصة

 وبني أظهرهم؟! معهمت دار شؤون املجاهدين ال  َلاذاو أقول له:ف، !«رة شؤون املجاهدينادإب

ر األمي احتياجاُتم عىل عينه، ويدرك نوا  قصهم، ومن ثم يعرف كيف يدير فبذلك ي قد 

 م بشكل صحيح ال يفتقر للواقعية!شؤوهن

 ملنازهلم وكانوا يعودون !لعسكرية مع اجلنوديف املقرات ا مل يناموا حتى بل كثي من األمراء

كان هكذا  عن نقطة الرباط!، ابعيدً  و البلدةأاصة التي تكون يف مركز املدينة و مقراُتم اخلأ

د  ا خوة كان اإلوعىل سبيل املثال:  التي أ وكلت إليهم!، «القواطع»رون يديوالة ابن عوَّ

ء بينام  «جبل سنجار»عىل يرابطون  بو دحام أ»فـ !«البعاج» يف بلدة -عساكر املعركة-ينام األمرا

 )40(التي تبعد عن مكان الرباط بحوايل أربعني  «البعاج» بلدة كان ينام يف (54)«سمراأل

بو موسى أ» كان وكذلك ،مساءً  ملنزله عيرجثم  ،خوةرؤية اإلا لصباًح  ويأيت كيلومرت!

 يَّ ب  س  الذي كان ينام عند  «بو مثنى الشمريأ»فعل وكذلك  ،(55)«العبيدي
 ،«البعاج»يف  هت 

 حني منزله  يفلذي كان نائاًم ا (57)«عسكر الشمري وبأ» وكذلك كان ،(56)«الكيالين»وكذلك 

                                           

 «.قاطع البعاج»العسكري العام لـ :أبو دحام األسمر (54)

 «.أيب دحام األسمر»بعد « قاطع البعاج»ـالعسكري العام ل :أبو موسى العبيدي (55)

ا، ثم أصبح: الكيالين (56)  «.قاطع البعاج»يف « مكتب العالقات العامة والعشائر»عضو  كان عسكريًّ

 .-«جبل سنجار»، وتقع داخل «سنوين»وهي قرية اسرتاتيجية تابعة ملدينة -« بارا»أمي قرية  :أبو عسكر الشمري (57)
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املعركة ق تل ويف تلك  ولوا عليها، وت رك بدون حماسبة،واست «بارا»قرية  إىل ةيزيديم اإلتقدَّ 

ث ل  بجثثهم بعض بواستطاع بعضهم اآلخر  اإلخوة وم   )8( ثامنية كان يف القرية وقد !،اهل ر 

 .اهلجوم حني وقعفقط  -من صغار السن- إخوة

د التي سقطت بأكملها بي« عركة بيجيم»ـوإدارته األخية ل« مثنى الشمري أيب»نرجع إىل 

ء معه يديرون « املصايف»و« الصينية»الرافضة، وكذا بلدة  وغيها!؛ فقد كان وبقية األمرا

، وقد حورص اإلخوة فيها، ثم انسحبوا يف )والية دجلة(« الرشقاط»املعارك وهم جلوس ببلدة 

ين الثاين  1437صفر   م(. 2015ـه )أواخر نوفمرب/ت رش  

 جازاتاإل ا:ثالًث

و أ ،مه  م  د  ق  ع ت  ق  و  ت  و ل  أ ،املرتدين م  د  ق  لت   : إماويكون النفي ،اإلجازات فت وق  النفي إعالن  عند

 إنَّ  إال أهاليهم، زيارةمن خوة اإلي منع عموم ف ينحو ناحية االنحياز واالنحسار؛ مر جللأ ألي

ء األ ، فاملنع ال يشملهم كانوا خارج التكليف؛ فهم يذهبون إىل زيارة أهاليهم متى شاؤوا؛مرا

ر املنع واحلظر إال عىل اجلندي البسيط! هذا اجلندي الذي ال  وليسوا بمعنيني به، وال ي ميض قرا

وحمبتهم يف حني يعاملونه بدونية تامة بينام حيظى  الثقة هبم وطاعتهم يريدون منهكيف أعرف 

ء بمعاملة   خمتلفة متميزة!األمرا

 13(ـه  1437ربيع األول  2األحد املرتدين يف يوم « البيشمركة»بيد « سنجار»عند سقوط 

عقب  من السقوط، يوًما )20(عرشين قبل م( أ علن النفي العام  2015ديسمرب/كانون األول 

مل جيد « جبلها»و« سنجار»ورود معلومات تفيد بتقدم املرتدين، ولكن عندما دخل املرتدون 
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ن يدير املعركة ويقودهم!؛ فـ« قاطع البعاج»جنود  ن بينهم م 
 ،(58)«ال غريب الرتكامينامل»م 

اجلنود ة! بينام ظل جازإيف  وا كان مجيعهم (60)«احلريببالل بو أ»و ،(59)«ذرياآلعيسى  بوأ»و

 بمستغرب إذا ما قلت  لكم أنمر وليس هذا األ ! قائد للمعركةعىل اجلبهات، وال يرابطون

 19( ـه 1436صفر  27يوم اجلمعة األول  «سنجار»صد هجوم  ةدار معركأالذي 

عرب جهاز « البعاج»القابع يف  (61)«عائشة اجلبوري أبو»هو م(  2014كانون األول /ديسمرب

ل   هبا املجاهدون يف دولة آل بغداد!املناداة اخلاص به! تلك كانت املعايي التي ي عام 

 بين األمراء وعامة المسلمين: «الدولة»الخروج من أراضي 

 بتجاهل حقهم «الدولة»رايض أ رعاًعا يفاشوا املسلمني الذين ععموم  لن أكون عوًنا عىل

كام من ذكر بعض األحداث واملجريات واملظامل التي وقعت هلم يف سلطان آل بغداد، وعيل 

قت شيًئا مما اقرتفته يد اد يف حق س  الت ذلك مما حدث املجاهدين؛ فإين سأخرب بمثي ابن عوَّ

 لعامة املسلمني.

ن لَّ م  عىل علم ودراية بفقر هؤالء الناس وحاجتهم  بالرضورة كوني «الدولة»يف  عاش إ نَّ ك 

دون أن  «الدولة» يضارأ بار النفط متألالغنائم من آ امللحة يف تلك األيام الغابرة يف حني كانت

                                           

 «.قاطع البعاج»أمي : ال غريب الرتكامينامل (58)

 «.قاطع البعاج»العسكري العام لـأبو عيسى اآلذري:  (59)

 «.قاطع البعاج»نائب العسكري العام لـأبو بالل احلريب:  (60)

 وسائقه الشخيص.، -)آنذاك(« قاطع البعاج»أمي -« أيب مريم اجلبوري»هو ابن عم : أبو عائشة اجلبوري (61)
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ةي عط وا شيًئا منها للناس برغم اعوزازهم إالَّ  ال  ع  د يبيعكان  ، بل(62) بج  ا  النفط عىل ابن عوَّ

حرب العملة »صارخ لدعوى يرتيض منهم عملة غيها يف سقوط  املسلمني بالدوالر وال

د  ابنإن  كان ينادي كاذًبا هبا؛ كام التي «األمريكية ا يف كثي من مراحل يوفر لعامة املسلمني  ملعوَّ

ر من أساسيات احتياجاُتم «الدولة» منعهم من ثم زاد إىل جوره واستبداده هذا أن ، شيًئا ي ذك 

بدعوى اخلوف عليهم من الوقوع يف الردة! وما أقبح ذلك العذر  ررض الكفأىل إاخلروج 

الواهي الذي قاد هذا املجرم لسفك دماء املسلمني مستحالًّ دماءهم املعصومة بتكفيهم بغي 

ر، وبينام كان  ف  ك  قت لم  تهبزعم  «دولته»كل من خرج من  ي  دَّ واملقربون منه  «والته»! كان ر 

ئلهم  بإخراج يقومون حيتاجونه من أموال وبيوت  مع تأمينهم بكل ما «ربيلأ»و «بغداد»ىل إعوا

 وغذاء!

ا عىلجائزً  نعم، يف رشع آل بغداد كان ذلك ء حمرمًّ  بوأ»فهذا  عموم املسلمني!؛ ا لألمرا

ة أوتزوج  ىل تركياإعائلته  خرجقد أ (63)«شعيب اخلاتوين خرج أ (64)«قتيبة»و !،خرىبامرأ

  يأت  ملا عليهم وحفاظً  «بغداد»عائلته يف  ىبقأ (65)«و محزه الكرديبأ»و !،«بغداد»إىل  عائلته

                                           

وة.  اجل عالة: (62) ش   ([.111 /11البن منظور ) «لسان العرب»]الرَّ

ي  « والية اجلزيرة»، ثم والًيا عىل بعض مناطق «قاطع البعاج»، وكان أمًيا لـ«البعاج»من أهايل  :أبو شعيب اخلاتوين (63) غ 

ليها هو « املحلبية»و« تلعفر»، أما املناطق املحارصة؛ كـ«تل عبطة»و« البعاج»املحارصة؛ كـ ، ثم «ينعبدالعال الرتكام»فوا

ني   أمًيا عىل األمنيني يف الواليات الومهية   .-«الدولة»أي: أمي العمليات األمنية خارج أرايض - «للدولة»ع 

 «.البوكامل»يف « مشفى عائشة»أمي  :قتيبة (64)

 «.ديوان اجلند»اإلداري العام لـ :أبو محزه الكردي (65)
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بو قاسم أ»و «بو عمرانأ»و (66)«بو حييى البجاريأ»، و!«اخلالفة» ألرضأصاًل هبم 

ئلهم وا خرجمجيعهم أ   (69)«يعرب اخلاتوين»و (68)«ية احلمديآبو أ»و (67)«اجلبوري من  عوا

نع م  يف حني  !،قبل احلصار «تلعفر»و «املوصل»من  أهاليهمأخرجوا  ممنوغيهم  !«املوصل»

ئل الفاجر  «ديوان األمن» من استطاع ما وأ، أثناء احلصار! املسلمني من اخلروجعامة عوا

نوا هلم!!؛ فهذافهؤالء  اخلروج منهم؛ حكم آل بغداد  مرتدون قواًل واحًدا أرادوا املرشكني وتزيَّ

ويسدون آذاهنم ويستغشون  عينهمأ يغمضون غداديةالباملراسيم اد بَّ ما بال ع  وال أدري  فيهم!

هني من  ئهم؟! بينام تكون أبصارهم حديًدا عىل املستضعفني املكر  ثياهبم عن أفاعيل أمرا

د فضل املسلمني عليهم بعد أن كانوا يأتوهنم، املسلمني! ا  بالطعام وهم لقد تناسى آل ابن عوَّ

ضاءيف  مرشدون م  الرَّ
م  !(70) هم من آواهم ما بني سنتي  -كام يسموهنم-وأنَّ هؤالء العوا

ء  إىل همعورجوزوال سلطاهنم بعد و، !(71)م( 1420و 2008(ـه  1435و 1429 الصحرا

لقد » :-معاتًبا- (73)«س السبعأن أيب»لـ (72)الغنم رعاةحد أقال م(  2017ـه ) 1439سنة 

                                           

 .-ًقاساب-« قاطع البعاج»أمي  :أبو حييى البجاري (66)

ء ابن تيمية»يف (« 97كتيبة )»أمي  :)أبو قاسم العسكري(أبو قاسم اجلبوري  (67)  )فرقة عني جالوت(.« لوا

خرج عائلته من ، وعندما أ  «جبل سنجار»كان أمًيا لكتيبة عسكرية يف  :)أبو آية العسكري(أبو آية احلمدي  (68)

ء ابن تيمية» يف(« 97كتيبة )»كان وقتها أمًيا للتفخيخ يف « املوصل»  )فرقة عني جالوت(.« لوا

 «.والية نينوى»العاملة يف « فرقة الفرقان»أمي  :يعرب اخلاتوين (69)

ضاء (70) م  ّدة  احل ّر.  :الرَّ
 ([.160 /7البن منظور ) «لسان العرب»]ش 

 م(. 2014ـه ) 1435قبل التمكني يف سنة  (71)

 من املؤن. ممن كان وأهله يزودوهنم قبل التمكني بحاجتهم (72)
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ب ل منا لكم ساعدناكم من ق  عليكم وأقمتم  ™هلل أن فتح اد وبع ،ما حتتاجون بال مقابل وقدَّ

لنا موا قد  ومل ت  منها، غنامنا أوواحدة نرتوي  ا مل حتفروا لنا بئرً وومل تبالوا بنا  نسيتمونا )الدولة(

لكننا و ،ا من جديدلينإن رجعتم واآل ،من احتياجاتنااَلاشية فضاًل عن غيها عالف أ حتى

 !؟هؤالء باحلديد والنارأمثال حسان إفهل يقابل  ؛!«ممعكسنقف 

يم  } ر  ق  ك  ز 
ر  ة  و  ر 

ف  غ  ا هل  م  م  قًّ ن ون  ح 
م  م  امل  ؤ  ك  ه 

وَل   وا أ  ن ص   ا و  و  ين  آو 
الَّذ   .[74]األنفال:  {و 

 

 

 

* * * 

 

 

 

                                                 
= 

ني   :أبو أنس السبع (73)  أيب»بعد  «)قاطع البعاج(أمن مكتب »، ثم أمًيا لـ«قاطع البعاج»يف  «للرشطة اإلسالمية»أمًيا  ع 

ل  ، ثم «غفران العبيدي م   .«حتريات احلسبة»يف  ع 
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 :(74){إِِّنِّ ُتْبُت إَِلْيَك }

وكأغلب  ،«لدولة اإلسالميةا»ملب ًيا داعي اجلهاد إىل  خرجت  للجهاد مع سائر من خرجلقد 

 وإعالءرفع راية التوحيد ليها من املهاجرين واألنصار كانت غايتي من النفي من انتسب إ

 ،شواكباأل حماطاجلهاد رض، ولكن طريق األ عىل كاملب املغيَّ  هوتطبيق رشعتعاىل ة اهلل كلم

ر بالشبهات والشهوات،الفتنمملوء ب وَّ س  هذه  براثن سقط يفممن  -عفا اهلل عني-وكنت   ، م 

 ديوان األمن»ـل فكنت ممن انتسب الليل املظلم؛ كق ط ع «الدولة» يف أرض تفشتالفتن التي 

ء أكانت صائبة صحيحة أو ظاملة خاطئة  ذفَّ ن  وممن  «العام أوامر الفجرة القتلة اجلبابرة العتاة سوا

معهم  عتديت  وا ،موا ل  كام ظ   لمت  ظ  تثبت مني وبدون أدنى مراجعة؛ طاعًة عمياء وضاللة؛ ف بال

لبت  برفقتهم، وكنت  كذلك ممنمنيمن املسل هعتدوا عليعىل من ا التحق  ، وق تلت  معهم وس 

إبراهيم بن »والة اجلبار  يت من استهتارأاألهوال ما ر  فيه منيت  أر الذي «ديوان اجلند»ـب

د ا ح البواح.خوة وبدماء اإل «عوَّ  جورهم الصا

ء  صبت  أ   وبقيت  دت  عن اجلهاد،الصليبي وأ قع   «الدويل التحالف» طيانلقصف جرا

ديوان » كنت ال أرى بأًسا يف قريب ىل وقتإ، و«الدولة»رايض أمن  أتعالج حتى خروجي

نَّته-حتى وقعت   «العام مناأل ة  » :كتابعىل  -بتوفيق اهلل وم  ن  ب يع  ي ع 
وا األ ي اد  ف  ك 

اد ي د  ه عن - هلاشميحممد ا يبأ :البليغ للشيخ (75)«الب غ  أمة اإلسالم خي حفظه اهلل وجزا

                                           

 [.15]األحقاف:  (74)

 .)م 2019مارس/آذار  15(ـه  1440رجب  8كتبه ليلة اجلمعة  (75)
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ن ي لعيل أعود إىل رشدي،من  أيقظني احدً أكأن ف ،-اجلزاء م  ك  كأنني كنت يف و أ سبايت وربام ل 

عادت يب الذاكرة ، وعماًل عماًل  «ديوان األمن»سكرة ثم صحوت؛ فصت أراجع أعاملنا يف 

ا منه مطلًعا عىل املسلمني وكنت  جزءً  «الديوان»ألسرتجع معها الظلم الذي أوقعه فجرة هذا 

 ودعوته يل ألتوب وأ صلح ما أفسدت، يل عليه مشارًكا فيه، كام ال أنسى مساندة أحد اإلخوة

ه حال  ور  يف تلك له  تحصل يف الشام وبعض األحداث التي «ديوان األمن»كام ذكر يل هو ب د 

حممد  أبا ولعيل أخرب الناس لو أن الشيخ املتجرب، «الديوان»أمر مبتدعة ذلك من  البقعة

د التي  الشيخ   أطلعني عىل نصيحةخ األ كام إنَّ ، ما عرفتهن مامي اآلأقف واهلاشمي  ا البن عوَّ

 والتي سمعت  هبا ق باًل إال إنني (76)«)سالميةالدولة اإل( ألميالنصيحة اهلاشمية »: عنوهنا بـ

لذين ا عدا عن ُتمة بعض املتجربين الضالني أوصدت مسامعي باهلوى؛ فلم أطلع عليها،

امذا ب كام رأيت، بااًل لنصيحته يومئذ  لق  أفلم  ؛«فصيريد شق ال خارجي» :زعموا أمامي بأنه

بوا وقائع آذاهنم  وا م  ص  كيف و !الشيخ   الوزةاجلجاب أ ذَّ عن سامع صوت احلق! وكيف ك 

بالطعن والتحريف والتزوير حتى بلغ هبم ألسنتهم  وكيف امتدت وقفت  عىل بعضها بنفيس!،

ى! مع عصمتهم لديوان الفجور بالعاملة لتكفي الشيخ واُتامهاألمر  ، !«مناأل ديوان»: بـ املسمَّ

ر  ب شيخمع ال «مؤسسة الرتاث العلمي»رافق ذلك حوا ذَّ حفظه - عيسى املصي يبأ :امل ه 

ئغة، نرشلمن خالله  الذي دعا -اهلل زيف وفضح  ما ثبت من أمر هذه الفرقة الزا

 الواقعتبيان و كشف الوقائع هلذه األمة التي أضلها آل بغداد عنوة،فالتزمت  ؛(77)شعاراُتم

                                           

 .)م 2017يوليو/مت  وز  5(ـه  1438شوال  11يوم األربعاء عص بها تك (76)

 .)62: ص(ملؤسسة الرتاث العلمي  «-حفظه اهلل-حوار مع فضيلة الشيخ املجاهد: أيب عيسى املصي » :ي نظر (77)
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لتوبتي  وتصديًقا، ™أمام اهلل  شهادة حق هذه ولتكون شهاديت حتريفاُتم، ورد كذهبم وفضح

قبول توبتي وأن يكرمني بجميل عفوه  واهلل  أسأل واقرتفت، وندمي عىل ما فعلت وارتكبت

 ومغفرته.

ر  ق ل  ي اع  } :قال تعاىل
ف  نَّ اَّللَّ  ي غ 

 إ 
 
 اَّللَّ
مح  ة  ن  ر 

ن ط وا م  م  ال  ت ق  ه 
س  ىل  أ ن ف  ف وا ع  ين  أ ْس  

ي  الَّذ 
ب اد 

يم  
ح  ور  الرَّ ف  و  ال غ  يًعا إ نَّه  ه 

ن وب  مج    .[53]الزمر:  {الذ 

 

 

 

* * * 
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