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﷽ 

 :مقدِّمة النَّاشر

احلمد هلل جميب الداعني، ومثيب الساعني، ومرشد السالكني، ورادع املبتدعني، وفاضح 

الكاذبني، ومهلك الظاملني، ال إهل إال هو وحده ال رشيك له؛ شهادة نبلغ هبا الفردوس بإذنه، 

طابه، ليكون ونشهد أن سيدنا حممًدا عبده ورسوله، املبعوث لترشيع أحكام دينه، وتوجيه خ

دينه منهًجا لألمة، ال حييد عن سبيله إال ضال زائغ، صىل اهلل عليه، وعىل أصحابه ومن اتبعهم 

 .بإحسان عىل املحجة البيضاء

 بعد:أما 

عىل أهل البدعة املنوطة هبم شؤون  (1)"املركزي فهذه شكوى اإلخوة يف "ديوان اإلعالم

ع املحتدم بني منهجني خمتلفني: منهج أهل هذا الديوان؛ لتسيري أموره؛ يتضح فيها حجم  الرصا

                                           

 ـه. 1439ُأرسلت يف شهر شعبان  (1)
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السنة واجلامعة، ومنهج أهل البدع املضلة املردية، وقد قام اإلعالميون برفع شكواهم لوالة 

؛ إال أن "والة املفوضة" مل حيركوا ساكنًا جتاه شكاوى اإلخوة التي اهنالت "اللجنة املفوضة"

هم، مما حدا بالعلامء يف الدولة اإلسالمية؛ عىل جلنتهم بل وقفوا يف صف املبتدعة ونرصو

لتحريم العمل مع هذه املجموعة املتسلطة، املنقلبة عىل السلسلة املنهجية؛ والتي ال تألو جهًدا 

ديوان "للبدعة التي توىل كرب بعثها سدنتها يف  َوْأًدايف عرقلة نرشها يف اإلصدارات الرسمية؛ 

 اندهتم عىل باطلهم. ؛ ومنًعا لتقوية شوكتهم، ومس"اإلعالم

ع عىل هذه الشكوى؛ ممن وق   (2)وعىل إثر هذه الشكاية؛ تم اعتقال معظم اإلخوة اإلعالميني

ة املبتدعة، أو يتم فرزهم عىل اجليش والرباط؛ بني البقاء يف ظل اإلعالم حتت وطأمع ختيريهم 

 فخرج مجيعهم؛ حفاًظا عىل املنهج من حتريفه وتزييفه بمشاركتهم.

أيب  :"ديوان اإلعالم"عىل جمموعة رويبضة  "قضية"ر كذلك؛ أن اإلخوة قاموا برفع وُيذك

رهم عىل االبتداع يف الدين بال -قاتله اهلل-حكيم األردين  ؛ وذلك ملخالفاهتم املنهجي ة، وإرصا

سابقة فهم وال علم؛ فرفضوا النزول للقضاء الرشعي؛ بحجة انتامئهم لـ"ديوان" بينام "القضاء" 

، وليس من شؤونه أن يَ ال ي  !شؤون اإلعالمنظر يف عدو عن كونه مركًزا

                                           

م؛ بنرش خرب عىل خلفية اعتقال فضيلة الشيخ  2018يوليو  14 -ـه  1439 ذو القعدة 1قمنا يوم السبت وقد  (2)

قام األمنيون باعتقال  )حجي حامد(؛ كان نصه: "بأمر من وايل الشام -تقبله اهلل-املجاهد أيب يعقوب املقديس 

 2018يوليو  11 -ـه  1439شّوال  27يوم األربعاء  -فك اهلل أرسه-فضيلة الشيخ املجاهد: أيب يعقوب املقديس 

ز العمل يف  -أشاعها بعض األمنيني-م، وذلك عىل خلفية دعوى مكذوبة  مفادها أن الشيخ قام باإلفتاء بعدم جوا

مفاصل الدولة اإلسالمية باستثناء اجليش، ويذكر أن السبب احلقيقي وراء اعتقال الشيخ هو قيامه باإلنكار عىل من 

ا من  عدد من املفاصل، واستنكاره سجن ما يزيد عىل ثالثني أًخ مكن للمبتدعة واجلهلة وأنصاف املتعلمني عىل

 ".)ديوان اإلعالم املركزي(أصحاب املنهج السليم يف 
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ا؛ وأخفينا الكنى واألسامء مع اإلبقاء  ؛هذا وقمنا بتفريغ مضمون الشكوى وتصحيحها لغويًّ

ًنا  عىل املهام املسندة إىل كل موقِّع عىل مضمون الشكوى مع توقيعه، وكذلك وضعنا هلا عنوا

واهلل املوفق ومنه اهلداية والسداد، وال حول وال قوة إال به  موضًحا إذ ُأرسلت بغري عنوان،

 وحده رب العباد والبالد.

 

 الن ارش:

سة الرتاث العلمي  مؤس 

 م 2018ديسمرب  20 -ـه  1440ربيع اآلخر  13اخلميس 

* * * 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :إىل مشاخينا الكرام "اإلعالم ديوان"يف من اإلخوة 

م الظلم عىل نفسهبسم اهلل ا، والصالة عىل رسوله الذي وجعله بني عباده حمرمً ،  الذي حر 

وقمعوا ، واقتفوا أثره، وأزهق به الباطل، وعىل أصحابه الذين ثبتوا عىل هنجه، أحق اهلل به احلق

 .كل صاحب بدعة وضاللة

 د:أما بع

من نزاع وشق صف،  "اإلعالم ديوان"ا ملا يمر به وقلوبنا تقطر دمً  ؛نرسل إليكم بكتابنا هذا

ومن عىل شاكلته من املبتدعة املخالفني ملنهج اخلليفة، وقد ُرفعت إليكم ، (3)سببه أفعال أمريه

حتى ال حيصل ما حصل اليوم،  ؛ابعض الشهادات سابًقا، وكنا نأمل أن يكون التدخل رسيعً 

ا فيه مقتطفات رفض إصدارً ، فقد -بإذن اهلل-ليس ببالغه  ا إال أن أمري الديوان استعجل أمرً 

فإن فهم منها تكفري الشعوب، حيث ورد ما نصه: "وأمر بآخر فيه عبارة يُ ، (4)من السلسلة

كان احلكم  ؛رشعوه باسم الشعب، وإن حكموا بغري ما أنزل اهلل ؛ من دون اهللرشعوا حكاًم 

                                           

 ]النارش[. .-سابًقا-وهو أمري "ديوان اإلعالم"  :أبو حكيم األردين (3)

اعة البيان" التابعة للدولة حلقات صوتية ُبث ت عرب أثري "إذ 6؛ وهي "سلسلة علمية يف بيان مسائل منهجية"أي:  (4)

سبتمرب  -ـه  1438احلجة  ي، بتاريخ: ذ-تقبله اهلل-أيب حممد املرصي سالمية بصوت فضيلة الشيخ املجاهد: اإل

شّوال  23، بتاريخ: السبت حلقات 3وهي عبارة عن  -التي ُمنع بثها- تكملتهارشت املؤسسة م، وقد نَ  2017

 [.]النارش م. 2018يوليو  7 -ـه  1439
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اعرتاض اإلخوة "، ورغم هلل يف الترشيع واحلكم فالشعب هو الذي اختار رشكاءً باسم الشعب؛ 

واقرتاحهم وضع: "املنتخبني من الشعب" بدل: ، عىل العبارة "جلنة املتابعة اإلعالمية"يف 

مسؤولية  "جلنة املتابعة""الشعب" إال أنه أمر بتمريرها كام هي دون نقص أو تعديل، ومح ل 

 (5)رغد ل أيببْ َسألوا من قَ عدم خروج اإلصدار يف وقته أو تعديله، وكان اإلخوة يف اللجنة قد 

، وأن ال يمرروها، فأبلغهم أن ينتظروا رد املشايخ عليها ؛حول هذه اجلزئية -تقبله اهلل-

، -تقبله اهلل-بت لديه تآمرهم عىل الدولة وإمامها، ثم ُقتل بعد ذلك بأيام قالئل وأخربهم أنه ثَ 

نه، (6)فقال نائب أمري الديوان  (8)خ أيب عمر الربيطاين عن األنقاًل  ؛(7)بعد مقتل أيب رغد وإخوا

ما معناه: "لقد كانت هناك غاممة سوداء فوق الديوان وقد انقشعت، ومن كانوا يتآمرون علينا 

، واآلن لدينا مال زائد للطعام وبدؤوا بعدها  !")جلسة شواء( -باربكيو-فلو نعمل  ؛ذهبوا

 وطاعة لإلمام أن، اوإلزامنا بام ال يسعنا دينً ، وحماولة الضغط عىل اإلخوة، التصعيد ضدنا

 نمرره.

ملنع إيقاف  ؛وقام اإلخوة يف اللجنة بإجراءات احرتازية، ثم حصلت املفاصلة بعد ذلك

أليب  (9)وقال أمري اللجنة، وهو إيقاف إعالم الدولة، والذي سيؤدي إىل رضر عام، عملهم

                                           

 ]النارش[. .-سابًقا-التابعة للدولة اإلسالمية هو الرشعي العام لوالية الربكة و :الدعجاين أبو رغد (5)

 ]النارش[.. -حالًيا-، وأمريه -سابًقا-" ديوان اإلعالم"أمري نائب وهو  :األسرتايل أبو عبد اهلل (6)

الرشعي العام ( أبو رغد الدعجاينو ،-)سابًقا-الربكة"  وايل "والية( السيناوي تل فيه أبو الوليدالقصف الذي قُ  :أي (7)

ء كتائب ومأ أخ بني 30أكثر من و ،-)سابًقا-لوالية الربكة  يوم  اجتامع هلمأثناء  ؛-تقبلهم اهلل مجيًعا- فاصلمرا

 ]النارش[.. م 2018أبريل  19 -ـه  1439شعبان  4اخلميس 

 ]النارش[. .-سابًقا- ديوان اإلعالمل التابع "املركزي املونتاجيق فر" يف وهو أحد العاملني أبو عمر الربيطاين: (8)

 ]النارش[.. -سابًقا- مديوان اإلعالبعة لالتا" جلنة املتابعة اإلعالمية"مسؤول وهو  أبو حممد القطري: (9)
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ا، لك علينا فال نسمع ونطيع فيام خيالفه، ا: "عندما يمس األمر دولتنا ومنهجهاحكيم نصًّ 

ملا يف طاعته من تضليل  ؛يف املسألة حتى يبت املشايخ "؛وكفىالسمع يف األمور اإلدارية فقط، 

اإلخوة املتعلقة بالعمل،  (10)تسليم حسابات حكيموحرف ملنهج الدولة، فطلب أبو ، للناس

حتى  ؛فيها مما قد يفعلونه، وطلبوا أن جيري العمل كام هو دون تغيري خوفً  ؛فرفض اإلخوة ذلك

فأوعز إىل اإلخوة التقنيني إيقاف  ؛ُيقىض يف األمر، إال أن هذا الكالم مل يعجب أمري الديوان

وإفراح العدو بإسقاط منرب إعالمي، ، سريفر "أعامق"، وإن يف إيقافه تعطيل ملصلحة الدولة

هذا ال ينبغي أن يمس صورة الدولة وال إعالمها، و ؛فاخلالف الداخيل مهام استرشى وكرب

الذي كان  (11)األمر الذي مل يرَعه أمري الديوان ومساعدوه، بل وصل األمر بأيب بكر الغريب

وعضو اللجنة من إدارة ، بإخراج أمري اللجنة ؛"¢جيش خالد بن الوليد "يملك حساب 

د اإلخوة التي وصلتهم ؛القنوات التي هي من مسؤوليتهام، وطلبا منه إدخاهلام فلم ، لنرش موا

د اجليش، ورغم أن إعالم الدولة مل ، طلب، فقاما بمعاجلة األمر بطريقة أخرىال يلبِّ  ونرشا موا

 .-ال قدر اهلل-وتسوء يف قادم األيام ، إال أن األمور قد تتطور -وهلل احلمد-يتأثر بعد 

، وحصلت مشادة قوية بينه وبني اإلخوة، كام جلس أمري الديوان مع فرق اللغات قبل أيام

ر العمل يف مثل هذه  ؛طلبه النقل "فريق اللغات"بمسؤول  حتى وصل األمر الستحالة استمرا

 الظروف.

                                           

 ]النارش[.. "راميجتل" برنامجأي: حسابات إلكرتونية عىل  (10)

ديوان ل التابعتان "جلنة املتابعة اإلعالمية"، وعضو "جلنة اإلعالم املنارص"ل هو األردين مسؤوو الغريب:أبو بكر  (11)

 ]النارش[. .، واملقرب من أيب حكيم األردين-آنذاك- اإلعالم
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برغبتهم يف  "جلنة املتابعة"مسؤول  "مكتب املونتاج املشرتك للواليات"كام أبلغ اإلخوة يف 

االنتقال يف حال ُفرض عليهم عمل اإلصدار الذي قد ُيفهم منه تكفري الشعوب، ورفض 

 ول الديمقراطية تضمن مقتطفات من السلسلة.إصدار يعملون عليه ح

نة وبيان ما علينا فعله، خاصة وأن األمر أمر دين، وأمر ُس ، فنرجو منكم الرد عىل كتابنا

 الديوان الذي خمالفو السلسلة فيه يعدون عىل األصابع، لكن وبدعة، وأن اخلالف استرشى يف

اًل  ، وانتظرنا ردكم بفارغ الصرب، ابتلينا بتسلطهم علينا، ويعلم اهلل أننا صربنا أشهرا طوا

ومباهلة أيب حكيم ومن معه فيام شهدناه ، إىل رشع اهلل للتحاكموتواصينا به، ونحن مستعدون 

، يف األمر عىل وجه الرسعة، وننتظر ردكم عسى أن يكون عاجاًل عليهم، وإننا نأمل منكم البت 

وقاموا ، وهم معهم، يؤيدوهنم "املشايخ"خاصة وأهنم يبثون الشائعات بني اإلخوة بأن 

احلسن  : بأن الشيخ أبا(13)يوم أمس أليب أنس الفرنيس (12)بتهديدنا، بل قال أبو صالح العراقي

ع يف معاجلة فنأمل  ؛يتربأ من السلسلة (14)املهاجر ُّ امْلُت قينيَ } ،األمرمنكم اإلرسا ُ َويلي  {َواَّلل 

 .[19]اجلاثية: 

 التوقيع يفةالوظ االسمأو  الكنية 

 ُينظر للوثيقة مسؤول إنتاج املكاتب اإلعالمية واإلرشاف عليها تم إخفاؤه 1

 ُينظر للوثيقة مسؤول وكالة أعامق تم إخفاؤه 2

 وثيقةُينظر لل إداري تم إخفاؤه 3

 ُينظر للوثيقة أمري املكتب اإلعالمي املسؤول عن إنتاج اإلصدارات للواليات القريبة والبعيدة تم إخفاؤه 4

                                           

 ]النارش[.. "ديوان اإلعالم"وهو أمني  أبو صالح العراقي: (12)

 . ]النارش[.-سابًقا- مديوان اإلعالالتابع ل "الفريق الفرنيس"وهو مسؤول  :أبو أنس الفرنيس (13)

ث الرسمي للدولة اإلسالمية :رأبو احلسن املهاج (14)  ]النارش[. .وهو املتحدِّ
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 ُينظر للوثيقة مسؤول جلنة املتابعة اإلعالمية تم إخفاؤه 5

 ُينظر للوثيقة ومدقق النبأ ،عضو جلنة املتابعة تم إخفاؤه 6

 ظر للوثيقةُين مسؤول فريق اللغات تم إخفاؤه 7

 ُينظر للوثيقة مايل الديوان تم إخفاؤه 8

 ُينظر للوثيقة إداري ومايل املكتب اإلعالمي يف الوالية تم إخفاؤه 9

 ُينظر للوثيقة تقني يف الديوان تم إخفاؤه 10

 ُينظر للوثيقة مسؤول فريق التقنيني تم إخفاؤه 11

 ُينظر للوثيقة أجناد تم إخفاؤه 12

 ُينظر للوثيقة فريق التصوير املركزي تم إخفاؤه 13

 ُينظر للوثيقة مسؤول فريق أجناد تم إخفاؤه 14

 ُينظر للوثيقة إداري وخطاط الديوان تم إخفاؤه 15

 ُينظر للوثيقة منسق فريق تصوير الوالية تم إخفاؤه 16

 ُينظر للوثيقة منسق فريق تصوير الوالية تم إخفاؤه 17

 ُينظر للوثيقة ويرفريق التص تم إخفاؤه 18

 ُينظر للوثيقة مونتاج يف مكتب املونتاج املشرتك للواليات القريبة والبعيدة تم إخفاؤه 19

 ُينظر للوثيقة حمرر وسائط الفيديو تم إخفاؤه 

 ُينظر للوثيقة إداري تم إخفاؤه 20

 ُينظر للوثيقة تصوير تم إخفاؤه 21

 للوثيقةُينظر  مسؤول فريق التصوير تم إخفاؤه 22

 ُينظر للوثيقة أجناد تم إخفاؤه 23

 ُينظر للوثيقة نارش تم إخفاؤه 24

 ُينظر للوثيقة مسؤول اإلعالم العسكري تم إخفاؤه 25

 ُينظر للوثيقة تصميم ومونتاج تم إخفاؤه 26

 ُينظر للوثيقة مونتاج وتصميم تم إخفاؤه 27
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 ُينظر للوثيقة مونتاج تم إخفاؤه 28

 ُينظر للوثيقة مصمم فريق اللغات هتم إخفاؤ 29

 ُينظر للوثيقة مسؤول الفريق الفرنيس تم إخفاؤه 30

 ُينظر للوثيقة مونتاج تم إخفاؤه 31

 ُينظر للوثيقة الفريق الرويس تم إخفاؤه 32

 ُينظر للوثيقة الفريق الرويس تم إخفاؤه 33

 ةُينظر للوثيق "أجناد"عضو يف الفريق الصويت  تم إخفاؤه 34

 ُينظر للوثيقة فريق التصوير تم إخفاؤه 35

 ُينظر للوثيقة مصمم النبأ تم إخفاؤه 36

 ُينظر للوثيقة مسؤول النرش الداخيل تم إخفاؤه 37

 ُينظر للوثيقة إداري تم إخفاؤه 38
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 ا للفرقة والتنازع.تالفيً  ؛القائم يف الديوان بأرسع وقت ممكن
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