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االفتتاحية

 80قتيالً وجريحاً من صحوات
الردة بهجوم استشهادي في
معبر أطمة

النبأ – إدلب

سقط  80عنرصا من فصائل صحوات الردة الخميس ( /5محرم) ،إثر هجوم استشهادي
رضب تجمعا كبريا لهم يف معرب أطمة يف ريف إدلب عىل الحدود املصطنعة مع تركيا.
وقال مصدر ميداني أنه وأثناء تحشد عدد كبري من مرتدي فصائل الصحوات يف معرب أطمة
للتوجه إىل مناطق القتال مع الدولة اإلسالمية يف ريف حلب الشمايل ،انغمس االستشهادي
أبو قدامة الشامي –تقبله الله -بسيارة مفخخةَ ،
وفجَّ رها وسط تلك الجموع.
الهجوم االستشهادي أسفر عن مقتل  35مرتدا وإصابة  45آخرين ،إصابة بعضهم بليغة
مما يرجح ارتفاع حصيلة القتىل.
وقد ُقتل خالل هذا الهجوم عدد من قادة وكبار مسؤويل صحوات الردة عرف منهم القيادي
يف حركة «أحرار الشام» املرتد هشام خليفة ،ورئيس «مجلس القضاء األعىل» يف حلب،
املرتد خالد السيد ،والقايض بغري ما أنزل الله املرتد محمد الفرج «النائب العام» يف «مجلس
القضاء».
و ليست هذه هي املرة األوىل التي تُستهدف فيها تجمعات املرتدين يف معرب أطمة بهجمات
استشهادية ،فقد سبق ذلك سقوط نحو  50مرتدا من فصائل صحوات الردة قتىل ،وجُ رح
العرشات االثنني ( /11ذو القعدة) ،نتيجة هجوم استشهادي نفذه استشهادي بسرتة
ناسفة عىل تجمع كبري لهم يف املعرب.
ويذكر أن صحوات الردة تعتمد عىل معرب أطمة يف نقل عنارصها من إدلب إىل جبهات القتال
مع الدولة اإلسالمية يف ريف والية حلب الشمايل عرب األرايض الرتكية ،وتحت حماية ومراقبة
املخابرات الرتكية املرتدة.

اغتيال عميل للتحالف الصليبي
في تركيا
النبأ – تركيا  -خاص

اغتالت إحدى املفارز األمنية التابعة للدولة اإلسالمية والعاملة يف تركيا السبت (/29
ذو الحجة) ،أحد عمالء التحالف الصليبي واملخابرات الرتكية املرتدة جنوب البالد.
وأكدت وكالة أعماق أن املرتد محمد الشيخ خليل من مواليد مدينة الرقة ،لقي حتفه
نحرا عىل يد مفرزة أمنية لجنود الخالفة يف مدينة أورفة الرتكية.
وبحسب مصدر أمني فإن املرتد الهالك املعروف بلقب «أبو عرب» عميل مهم للمخابرات
الرتكية وتتبع له شبكة من العمالء داخل تركيا لتتبّع املهاجرين ،وسبق له الدخول إىل
جرابلس بصحبة الجيش الرتكي.

اصبروا أيها المجاهدون...
فإنكم على الحق

إن األخدود الذي حفره أحد الطواغيت يف زمن ما لم يُردم بعد ،وإن النار التي ألقي
فيها املوحدون منذ قرون ال تزال تستعر ،ما دام هناك إيمان وكفر ،وإن املوحّ دين
يف كل زمان ومكان ال يزالون ّ
يفضلون نار الطواغيت عىل طاعتهم والخضوع لهم.
واليوم يجمع املرشكون من كل جنس ولون قوتهم يف حربهم عىل املوحدين يف
الدولة اإلسالمية ،ويتوعّ دون املسلمني يف دار اإلسالم بالويل والعذاب إن لم ينقضوا
إيمانهم ويدخلوا يف العبودية القهرية للمرشكني باسم االستبداد أو الديموقراطية
أو أي دين آخر ،بينما املؤمنون ثابتون عىل إيمانهم ،واثقون من وعد ربّهم لهم
بإحدى الحسنيني ،يعلمون أن حفظ الدين مقدّم عىل حفظ النفس والعرض واملال،
وأن الصرب عىل عذاب املرشكني لهم يف الدنيا بالقصف والتدمري ،أهون من الصرب
عىل عذاب الله يف اآلخرة.
ويعلمون أن قضية املعركة التي نخوضها اليوم ليست مدنا نحكمها ،وال أرضا نك ّر
يف أرجائها ،ولكنّه الدين الذي نسعى إلقامته ،ويسعى املرشكون لهدمه ،ويعلمون
أنهم لو تركوا قتالنا ملا قبلنا بما يف أيدينا ،ولم نوقف قتالنا لهم حتى نخضعهم
لدين رب العاملني ،وأننا لو عصينا الله فرتكنا قتالهم ملا قبلوا منا بأقل من الكفر
بالله قوال وفعال.
كان حال أصحاب األخدود األوائل صعبا للغاية ،فأمامهم نار ُسعّ رت ،وخلفهم رشك
وضالل ،فإما أن يتقدّموا بأنفسهم إىل النار وهم يعلمون أنهم عىل الحق ،وإما أن
ترهبهم النار فريجعوا عن توحيدهم إىل عبادة الطاغوت ،ورغم ذلك صربوا وألقوا
بأنفسهم يف نار املرشكني محتسبينها عند اللهُ ،
فقتلوا شهداء دون أن يتم ّكنوا
من النكاية يف عدوهم أو تحقيق التمكني لدينهم يف األرض فيعيشوا يف ظ ّله آمنني
مطمئنني ،بينما األخدود الذي حفره لنا املرشكون اليوم جعله الله وباال عليهم ،إذ
إننا -بفضل الله -نصاولهم عىل جنباته ،ونلقيهم يف النار التي أوقدوها لنا م ّرات،
ويعذبهم الله بأيدينا يف الدنيا قبل اآلخرة ،وما من مؤمن يعزم يف طلب الشهادة إال
وينكي يف أعداء الله قبل موته ،وقد أراه الله قبل موته عزا وتمكينا يف الدنيا ،وأراه
راية الدين عالية ،وبنيان اإلسالم شامخا يعلو وال يعىل عليه.
ولقد ّ
ول -بإذن الله -الزمان الذي يلقي فيه املرشكون املوحدين يف األخدود وهم
آمنون مطمئنون ،فاليوم يقتلهم املوحدون يف عقر دورهم ،وينرشون الرعب يف
بلدانهم مهما بعدت ونأت عن ساحات املعارك ،وال يزال هذا األمر يف اتساع حتى
تدخل جحافل املوحدين أرضهم وتُعمل السيف يف رقابهم.
إن املرتدين يفرحون وهم يرون أن تو ّليهم عن الدين ومواالتهم للمرشكني قد
أبعدهم عن األخدود ونريانه ،ويحسبون ما فعلوه من حسن السياسة والتدبري ،وال
يدركون أنما صاروا عبيدا للطواغيت ،فأحبطوا بذلك أعمالهم واستحقوا الخلود يف
نار جهنم ،بعد أن أرهبتهم نار املرشكني يف الدنيا ،التي ال يمكن لعاقل أن يقارن
بينها وبني نار الله -عز وجل -يف بقائها وشدة عذابها ،وقد قال تعاىلَ :
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ار ُه ْم
صحَ ابُ الن َّ ِ
فِ يهَ ا َخا ِلدُون} [البقرة ،]217 :بينما يرى املجاهد يف سبيل الله هذه الحرب بعني
أصحاب األخدود ،فالجنة يف أن يثبت عىل اإليمان ولو صبّ عليه من العذاب ما صب،
والنار يف طاعته لهم خوفا من وعيدهم ،وأمام ناظريه صورة االرضيع وهو يعظ
أمّ ه املسلمة ملا تقاعست عن النار ( :يا أمه اصربى فإنك عىل الحق) [رواه مسلم].
فهذا الدين ال يمكن أن يحمله أناس يقدّمون أنفسهم وأهليهم وأموالهم ومساكنهم
وصنائعهم عليه ،بل يحمله من يشرتون بذلك كله مرضاة الله سبحانه ،ويقدمونه
عىل كل يشء سواه ،ويرخصون كل ما يف أيديهم يف سبيل بقائه ،فال يبقى بأيدي
املرشكني ما يهدّدونهم باستالبه إذا ثبتوا عليه ،فشعار كل منهم ،فلتزهق أنفسنا،
ولنُبت َل يف أموالنا وأهلينا ،ولتدمّ ر مدننا وقرانا ،ولتتعطل معاشاتنا ،إن كان ذلك يف
سبيل إقامة الدين وإرضاء رب العاملني.

