
 

 

 االنقسام المجتمعي  لزرعالعامة السجاالت  في الدخول :2020اعالم داعش 

 تنظيم داعش في العراقل نشاط متنامييرصد "بيت االعالم العراقي" في تقريره التاسع واالربعون 

، اذ 2020مترافقا مع عودة نشاطه المسلح في أجزاء من البالد منذ مطلع نيسان الحالي ، مؤخرا

 العشرات من الحسابات في فيسبوك وتويتر الى جانب نتاجات مرئية للتنظيم.انتشرت 

تنامي الهجمات المسلحة التي تبناها داعش في مدن عدة في  2020العراق منذ مطلع نيسان  وشهد

صالح الدين وديالى وكركوك واالنبار عبر زرع المكامن لقوات االمن، والسيطرة على قرى نائية 

 طالت قوات االمن ومواطنين.محدودة ، فضال عن تفجيرات واغتياالت لساعات

منتصف حزيران ملة اإلعالمية لداعش منذ نيسان وحتى حوتابع راصدو "بيت االعالم العراقي" ال

، عبر 2015اإلعالمي منذ العام  داعش"بيت االعالم" في مراقبة نشاط  اهتمامات، كجزء من 2020

 .ي هذا الصدد الى جانب توصيات في مكافحة فكر واعالم داعشتقارير ضخمة تم اعدادها ف

ويقارن تقرير الرصد الجديد، مع سلسلة تقارير الرصد الرابعة والخامسة والسادسة، التي أصدرها "بيت 

المنصرم، بشأن الكابينة اإلعالمية لـ"داعش" عندما كان في أوج  2015اإلعالم العراقي" مطلع عام 

مي، وشملت المدونات والمواقع االلكترونية، ونشاطه على مواقع التواصل قوته ونشاطه اإلعال

واالجتماعي، وشركات اإلنتاج اإلعالمي لمقاطع القتل الوحشية التي ارتكز عليها التنظيم في حربه 

 اإلعالمية.

انة ، واعداد تقرير الرصد الثامن والعشرون الموسوم "ترسوأيضا بعد انكسار التنظيم عسكريا واعالميا

الكابينة اإلعالمية لداعش ليأتي تقرير الرصد الجديد ضمن متابعة ، 2016داعش تفقد انيابها" نهاية العام 

في اآلونة األخيرة مع تنامي نشاطه المسلح مستغال الحظر الوقائي الشامل الذي فرضته الحكومة 

 صفوفه. ضصة لترتيب بعلمكافحة وباء كورونا اسوة بباقي دول العالم، اذ وجد التنظيم في ذلك فر

ثالثة اشهر األخيرة، ومراقبة هذه ويستند التقرير الجديد على تتبع العشرات من الحسابات على مدى 

الى  التنظيم إعالميا لترويج نشاطاته وفكره يتعامل، ويقارن كيف انشائهاالحسابات ومحتواها منذ 

 الجمهور.

 

 -التالية: وتوصل تقرير الرصد الى النتائج 

الترويج للتنظيم خشية االقتصار على داعش وانصاره من  اعالم، لوحظ تحول هتطور لنشاطفي  -1

، الى الدخول في السجاالت العامة الحامية حول قضايا سياسيا او اقتصادية والمالحقة االغالق

او اجتماعية، اذ تلعب هذه الحسابات دورا في تغذية التفرقة والفتنة بشكل غير مباشر ودون 

عبر استغالل ظاهرة جديدة في التواصل وذلك ، الى انها تابعة لداعش او أنصارها اإلشارة

الجيوش االلكترونية التي تستهدف االجتماعي العراقية وهي الترندات المصطنعة عبر 

 او جماعات سكانية او مدن بذاتها. شخصيات عامة او سلطات حكومية او وزارات

ع التواصل االجتماعي، وتراجعت مساحته مواقفي ض "داعش" إلى خسارة فادحة تعر   -2

اإلعالمية في تويتر وفيسبوك، وبعد آالف الحسابات إلى التنظيم رصدها "بيت اإلعالم العراقي" 



 

 

، إثر تدخل إدارات مواقع التواصل االجتماعي إلغالق العشراتسابقاً، باتت اليوم ال تزيد عن 

تأسيس ور في التبليغ عليها، الى جانب الى جانب تنامي وعي جمعي لدى الجمهتلك الحسابات، 

 فرق متخصصة ضمن األجهزة األمنية العراقية لمكافحة الحسابات ذات المحتوى المتطرف.

فريق األمن الرقمي المختص للعمليات النفسية ومكافحة التطرف في جهاز مكافحة واعلن 

حساب تابع  6500ة يوم بالمساهمة بتعقب وايقاف قراب 100 انه قام خاللاالرهاب العراقي 

داعش أو من يتضامن معه ويروج له على منصة تويتر في سياق حربه االلكترونية ضد ل

 .التنظيم على هذه المنصة المهمة

من خالل متابعة "بيت االعالم العراقي" لعشرات الحسابات مؤخرا، تبين انها حديثة االنشاء ال  -3

، واختفت تماما الحسابات التي تمتلك االف المتابعين، وان تزيد عن شهرين او ثالثة اشهر

% من الحسابات الجديدة ال تستطيع المطاولة في النشر اكثر من أسبوع وفي بعض األحيان 90

 .خالل ساعات لألغالقيتعرض الحساب 

الترويج ضمن منشوراته من اجل وعامة استخدمت حسابات على محدوديتها، هاشتاغات شائعة  -4

ي هذه المنشورات خشية ف، وتجنبت ذكر عبارة "الدولة اإلسالمية" او "دولة الخالفة" للمنشور

تغيير بعض االحرف مثل رزميات اخورصدها واغالقها، وحاولت كتابة هذه المصطلحات عبر 

إيجاد فراغات بين االحرف ليصعب رصدها او استبدال بعض االحرف العربية بأرقام او 

 إنكليزية. بأخرى

خارج العراق،  حسابات من تُطلقهالوحظ ان اغلب المنشورات في مواقع التواصل االجتماعي  -5

أصبحت هذه الحسابات وسيلة لنشر بيانات ومقاطع الفيديو في روابط وعربية،  دولوغالبا من 

، كما لوحظ اعتماد التنظيم مؤخرا بشكل واسع على باللغة الروسية الكترونية تابعة لمواقع

تواصل "التيليغرام"، وهو ما جعل نشاطه اإلعالمي محدود المتابعة من قبل الجمهور، برنامج ال

 واقتصر على الباحثين في الشأن األمني والصحفيين.

لم يسفر البحث باستخدام كل هاشتاغات التنظيم المشهورة العثور على عمليات إعالمية منسقة  -6

بسبب غلق أغلب الحسابات المشهورة  سابقا" يمثل التي رصدها تقرير "بيت اإلعالم العراق

الجزم بتاريخ أو سبب توقف أنصار التنظيم عن تنفيذ ولم يعد متاح وتوقف تحديث البقية منها، 

 هذه الحمالت اإلعالمية المنسقة.

 

 -توصيات:

ووعي  ،مواقع التواصل االجتماعيإجراءات شركات  مجتمعة، شملت كما لعبت عوامل -1

الجمهور، واإلجراءات الرقمية لألجهزة األمنية والناشطين في مكافحة فكر داعش وتحجيم 

الترندات المصطنعة كابيتنه اإلعالمية، فأن هذه األطراف مجتمعة مطالبة اليوم بمكافحة ظاهرة 

 المبنية على االف الحسابات الوهمية التي تستهدف قضايا مستندة على خلفيات سياسية، اذ ان

داعش يراقب هذه الترندات ويدخل في وسط الجدال الحامي الذي يدور حول القضايا التي 

 تتضمنها.

والصحفيون والمدونون االنتباه الى المحتوى اإلعالمي لداعش الجديد، اذ على وسائل االعالم  -2

 جددا ليبدو على% هو محتوى قديم يعود الى سنوات ماضية، تم إعادة انتاجه م90ان ما نسبته 



 

 

سيبقى غياب الحياد في نقل األحداث السياسية واألمنية انه محتوى حديث، مع التأكيد على ان 

في انتشار أفكار وإصدارات المتطرفين لتقديم منابر إعالمية تكشف بعض  عامال مساهما

 .الحقائق لصالحها لكسب عنصر الحيادية ومن ثم تمرير األفكار المتطرفة والشائعات عبرها

تدخل إدارات مواقع التواصل االجتماعي والشبكة العنكبوتية في محاربة المنشورات إضافة إلى  -3

المتطرفة، يجب إشراك الجمهور في ذلك عبر توفير الخبرات الرقمية للمستخدمين لمحاربة 

والمواقع التي تسعى لنشر اإلصدارات  المتطرفةالحسابات والمواقع العائدة إلى التنظيمات 

ور عبر استثمار المساحات القانونية المفتوحة للتبليغ عن النشاطات المرئية لكسب الجمه

 .المتطرفة وحظرها

تشجيع استراتيجية استخدام اإلعالم االجتماعي والتدوين والتسليم بأن تغطية األحداث لم تعد  -4

محصورة بالعاملين في الصحافة من مراسلين ومحررين، بل أصبح المواطن مصدراً مهماً في 

ر وتوثيقها مرئيا، إذ أن تعزيز اإلعالم االجتماعي يحول دون انتشار الشائعات ويسهم نقل األخبا

 في مالحقة المتطرفين على االنترنيت بسهولة.

 

 عينـــــة الرصــــــد
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emmanuelle 

emmanue03210268@ 

 " اللهم انصر الدولة االسالمية"  

https://twitter.com/emmanue03210268/status/12563861378216755
21  

 نور محمد الحويطي

@3BHxPbzvzfRNR2A  

 الرفضه " من رجالها واحمي االسالميه الدوله انصر " اللهم 

https://twitter.com/3BHxPbzvzfRNR2A/status/125435405823794790
5  

https://twitter.com/3BHxPbzvzfRNR2A  

 األذربيجاني

ldIFvpW3kdz3kyq@ 

هللا شغالين  #حمصفطيس من القوات النصيرية والمرتزقة العراقية الشيعية في بادية  25"
 "ينور

https://twitter.com/ldIFvpW3kdz3kyq/status/1256341650571436034  
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اخوة نسألكم الدعاء للموحدين دقيقة واحدة اخلصوا لهم الدعاء فأنهم يدافعون ويذبون  يا"  
 "  عن دينكم وعنا وهللا عز وجل اعلم بحالهم

https://twitter.com/3abersabel17/status/1256406667455090688  

 "  اللهم لك الحمد والقادم ادهى وامر"  

https://twitter.com/3abersabel17/status/1256412041600000001  

 ابوموسي

FgbqpVeWzzB@ 

 اإلعالم  " عليكم يضمه يلي شوفو رمضان 8 الجمعة يوم أخبار " 

https://twitter.com/AwttrTota/status/1256512459499847680  

Awtar 

AwttrTota@ 

 "  شلونكم يابه هاي أخبار يوم الجمعة"  

https://twitter.com/AwttrTota/status/1256501879745503232  

ĞUR DAĞU 

 المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر ـالم.االسـ ۃبعيدًا عن دجل اإلعالم ؛ منذ قيام دولـ.ـ
  هللا بفضل أولوياتها أولى من

https://twitter.com/u_dag  
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اللهم دمر مكتسبات السلول والتي لم تستخدم إال في حرب المسلمين وفي نشر الرذيلة... 
 #وزير_الماليه ..اللهم مكن لعبادك الموحدين من رقابهم

https://twitter.com/Tal85367510  

 ِمْهَران  

فيا أيها المسلمون أعدوا لذلك  .وهللا إن الموت حق وأن الساعة حق وأن البعث حق
غفر هللا لنا تقصيرنا ووهللا إن حالنا جميعًا مؤسف إلى من  .أعدوا لسؤال هللا إجابة .اليوم

 .رحم هللا وهداه

 انصار الدولة االسالميه

وانت تعلم ان الموت والحياة بيد هللا وانه لن يزيد يوما في  #كورونالماذا الخوف من 
 حياتك ولن ينقص يوما

  اسال هللا ان يرينا عجائب قدرتة في القوم الكافرون#كورونا

https://twitter.com/alshibaA73728  

 غرباء

قت يعلن الجيش الجيش اخوان الشياطين ما يعرفون انو انقتل من الجيش المصري اال و 
قتلة للعسكر بليبيا والمصيبة انهم  5فطايس بسيناء اخوان الشياطين :  5المصري : 

 يعتبرونهم شهداء

https://twitter.com/PFWHjIgKswYG3AL  

gblaaaan46 

ُ   ((بسم هللا)) توكلت على هللا،،، ياااارب فاشدد ازرنااا حتى ترى،، اشالءناااا لك قربًة
  تتناثروا ،،،،،
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https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87?src=hashtag_click
https://twitter.com/Tal85367510
https://twitter.com/SKS05
https://twitter.com/alshibaA73728
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hashtag_click
https://twitter.com/alshibaA73728
https://twitter.com/PFWHjIgKswYG3AL
https://twitter.com/PFWHjIgKswYG3AL
https://twitter.com/crystall46HG


 

 

ِلَم من التجربة أنه ما ِمن عمل يفتح  هللا فيه إال ) مهما تعثرَت فأعد المحاولة؛ فقد ع 
 وزير الحرب/ أبو حمزة المهاجر (وتعتريه العثرات  والعثرات

https://twitter.com/crystall46HG  

 أبو أسامة

 نبقى نؤرقكم وننصر دول... ة اإلس.. الم :ما أجملها

األسالك و لت مسحن الحدود  و قسمًا، قسمًا لنهدمن الساتر، و لنردمن الخندق و لنزيلن"
 "من الخارطة، و َلت زالنَّ من القلوب

https://twitter.com/ABO_UsamA11  

 *ال_مشاغب*

من الحذف قم بدعمه قبل أن يطير حسابك وسيطير مسألة وقت عندما تصادف أخ رجع 
ونشر حسابه على األقل عندما يطير حسابك تكون نشرت عشرات الحسابات ودعمتها 

 ..وتركتها تنافح عن المسلمين وكل أجرها عليك

أموال طائلة كانت ستنفق على حرب المسلمين أصبحو ينفقونها بسبب كورونا الحمد هلل 
 ..رب العالمين

_https://twitter.com/_Mochaghib  

 أبوقاسم

https://twitter.com/iCjdRjXPoytT5uW  

 العراقي عبدهللا

https://twitter.com/crystall46HG
https://twitter.com/ABO_UsamA11
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https://twitter.com/_Mochaghib_
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اللهمَّ زدني طائفّيه اللهمَّ زدني ُبغض ايران اللهمَّ زدني ُبغض المشركين اللهمَّ زدني ُبغض 
الوطنيه اللهمَّ زدني ُبغض الجنسيه اللهمَّ زدني ُبغض القوميه لعن هللا سايكس و بيكو في كل 

 #أستودعكم_هللا_اخوتيصباح ومساء 

كان هللا في عون االسرى في السجون العراقية بعد هذه الهجمات كل أذى يلحق بعصابات 
كم اعدام سريع التنسوهم من الدعاء المنطقه الخضراء يعودون الى السجناء تعذيب وقتل وح

  يرحمكم هللا

هجوم أمس چان جنوب تكريت يعني ماوصل المدينة نفسها لكن تغريدة المالكي ُتبّين حجم 
 " (بل نحُن الشُر بعينه يا )مالكي " "لسنا شرار الخلق "حقدهم وبغضهم ِلَهذه المدينه وأهلها 

https://twitter.com/Abdullah_IRAQ1  

 عـادت جحافلنا

والية العراق شمال بغداد بفضل هللا تعالى، استهدف جنود الخالفة عنصرًا من الجيش  _
األزري( قرب الطارمية أمس، باألسلحة الرشاشة، ما أدى الرافضي المرتد في منطقة )

 .لهالكه، وهلل الحمد

  رغم أنـوفكم بـاقيـة

 الدولة_اإلسالِمية#

https://twitter.com/Francis51890027  

اِرم  الَياِمي  الصَّ

شاهد أبطال دولة اإلسالم يأخذون بثأر ام المؤمنين عائشة رضي هللا عنها من الرافضة 
  ة_اإلسالمية#الدولاالنجاس الحاقدين 

https://twitter.com/SY_284  

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D8%B9%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AA%D9%8A?src=hashtag_click
https://twitter.com/Abdullah_IRAQ1
https://twitter.com/Francis51890027
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%90%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/Francis51890027
https://twitter.com/SY_284
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9?src=hashtag_click
https://twitter.com/SY_284


 

 

 أبو عمر

على التحالف الدولي الدولي  -تقبله هللا  -دعاء للشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي 
 #َسنتجاوز_االزمهالصليبي 

https://twitter.com/barbaracabralne  

الدو.لة اإلسال..مية تطبق شرع هللا في مديمة الموصل وهي في ضل حكمها وتقيم  كانت
لكنكم حاربتموها ورميتمها بكل فرية.. واآلن انظروا ماذا  ...الحدود وتصون األعراض

 #َحق_شاهينيحدث فيها 

carolina quiroga 

https://twitter.com/caroqui4  

 طرياس

تدمير عربة مدرعة للجيش المصري اليوم، ومقتل وإصابة من كان على متنها من الجنود، 
بتفجير مقاتلي الدولة عبوة ناسفة عليها قرب حاجز "الوفاق" غرب مدينة "رفح" بسيناء 

هذا ما يحصل للجيش المصرائيلي على أرض الواقع أما المسلسالت الهوليودية خليها 
 عليها لإلخونج ليسكروا ويخمخموا

https://twitter.com/itiryas  

  Iyazِعياز وباألعجمي

العراق كل واحد منكم يجهز قبره وهللا لن يبقى منكم أحد لنطهر  جاكم الموووت يا صحو.ات
 االرض من نجاستكم وخستكم وخلي الروافض يحمونكم او يدافعون عنكم

أبو فارس رحمه هللا كان يقود سيارة إسعاف مفخـ.خة وعندما يكون إزدحام مروري يشعل 
 شهد.اءصفارة اإلسعاف لتفتح له الطريق تجدون القصة في سير أعالم ال

https://twitter.com/barbaracabralne
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%8E%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%8E%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87?src=hashtag_click
https://twitter.com/barbaracabralne
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%8E%D9%82_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D9%8E%D9%82_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/caroqui4
https://twitter.com/caroqui4
https://twitter.com/itiryas
https://twitter.com/itiryas
https://twitter.com/EkramiHezima


 

 

العالم كله بدون إستثناء متفاجئ منبهر من صوالت أسود الخال.فة في أرض السواد ونحن 
نقول لهم لم تروا شيء بعد فما ستالقونه على يد جنود الها.شمي ستنسيكم أيام الخلـ.يفة 

  . الشهيـ.د بإذن هللا

https://twitter.com/EkramiHezima  

 موقع فيس بوك 

 هيثم عوآد ٱلقرشي

 من األشخاص ١٬٢٤١يتابعه 

 ٢٠١١أكتوبر تاريخ االنضمام 

 تگبيرررررر"   

 وصول وجبة جديدة من فطايس

 لمنازلهم الحشد_وسرايا_النعال#

 "  بالقصة#فديو 

https://www.facebook.com/mateus.diasqkktpio  

 الخالفة معماري 

 اآلن اآلن جاء القتال يا أبناء الزنا"  

 وقسما

 قسما

 لتضربن المفخخات الروافض من ديالي إلي بيروت

 "  إلي حلب إلي صنعاء إلي خراسان

https://twitter.com/EkramiHezima
https://www.facebook.com/mateus.diasqkktpio
https://www.facebook.com/mateus.diasqkktpio/followers
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF_%D9%88%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%84?__cft__%5b0%5d=AZV90YiObuOOqC02i8afou-vz5QPSHiC3gsT9ou-XonMtA6JUoufK596gTo1w1BqqskS8RZiWVMALu8CNh4LXFgJUWJHo4JxlGqXJKq8CovTedVnmBZpKjtum6A6ifY4eaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9?__cft__%5b0%5d=AZV90YiObuOOqC02i8afou-vz5QPSHiC3gsT9ou-XonMtA6JUoufK596gTo1w1BqqskS8RZiWVMALu8CNh4LXFgJUWJHo4JxlGqXJKq8CovTedVnmBZpKjtum6A6ifY4eaQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/mateus.diasqkktpio
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050722665868


 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050722665868  

 عابدين حداد الشنقيطي

_https://www.facebook.com/profile.php?id=100050910335280&__cft
AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxn]=0_[

-PXOozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCI-naPWdvZO
R-a]-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-zUL0lTMTijjlJGU20L  

 (الحصآد الهادئ)صولة موحد

_/profile.php?id=100047030550142&__cfthttps://www.facebook.com
AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxn]=0_[

-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-naPWdvZO
R-a]-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-zUL0lTMTijjlJGU20L  

 ابو مبين العفري األعالمي 

  abu_mabeen_102للتواصل تلجرام// 

 الدين  بصالح#هم سحكن اليوام#

 هم ان شاء هللا  وكبكرك#ريبا ق انتظرو#

 لكالبكم المفقو هم احفرولو اكيد طحنينو داعس لي حفر قبور الحكو#احفاد لظم خدود 
" 

https://www.facebook.com/ayoosh.hasaballh  

 كبيروووووو_واستبشرو#"

 اليوام المطحنه شغالها 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050722665868
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050910335280&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050910335280&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050910335280&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050910335280&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050910335280&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047030550142&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047030550142&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047030550142&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047030550142&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047030550142&__cft__%5b0%5d=AZWSWHLlVEMcDgyN6w4tnqy4RFxWJAdtkaVDb3QNV9NByxnnaPWdvZO-ozcApcblM6cJOiGWjVlcbw1OwMyCIPXO-zUL0lTMTijjlJGU20L-rdPYUuJuLD5SEqAxH99f4Eg&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/ayoosh.hasaballh
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%85?__cft__%5b0%5d=AZWkNU5AX_D8VSWIGIfjvQIzG_Cxqg9-VZbf2oQpFuFXL6Y0UqNv4LH5zjWSPBO6eVGYO5JeEX2-X8aayC48Or1_PuB8MNoKm25URQgCcty3-wp0b9ZUMxZlZcsHH3n-fR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD?__cft__%5b0%5d=AZWkNU5AX_D8VSWIGIfjvQIzG_Cxqg9-VZbf2oQpFuFXL6Y0UqNv4LH5zjWSPBO6eVGYO5JeEX2-X8aayC48Or1_PuB8MNoKm25URQgCcty3-wp0b9ZUMxZlZcsHH3n-fR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D9%88?__cft__%5b0%5d=AZWkNU5AX_D8VSWIGIfjvQIzG_Cxqg9-VZbf2oQpFuFXL6Y0UqNv4LH5zjWSPBO6eVGYO5JeEX2-X8aayC48Or1_PuB8MNoKm25URQgCcty3-wp0b9ZUMxZlZcsHH3n-fR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83?__cft__%5b0%5d=AZWkNU5AX_D8VSWIGIfjvQIzG_Cxqg9-VZbf2oQpFuFXL6Y0UqNv4LH5zjWSPBO6eVGYO5JeEX2-X8aayC48Or1_PuB8MNoKm25URQgCcty3-wp0b9ZUMxZlZcsHH3n-fR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88?__cft__%5b0%5d=AZWkNU5AX_D8VSWIGIfjvQIzG_Cxqg9-VZbf2oQpFuFXL6Y0UqNv4LH5zjWSPBO6eVGYO5JeEX2-X8aayC48Or1_PuB8MNoKm25URQgCcty3-wp0b9ZUMxZlZcsHH3n-fR8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ayoosh.hasaballh
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88?__cft__%5b0%5d=AZVozvqMAz_5WIniz07N-_MfLadHYbv9xwHwps8UZKBykadCTKii-Htby76GGNLNL-zQQr5Jcypc2uFZv2OtBCDnio9dElId8V9BTroxL2GgSq90FACUHiEFj4wzv009x0o&__tn__=*NK-R


 

 

 في صالح الدين وا دجلة 

 " قبل قليل على جهنم يارب بهجمات#نعال والشرطة من الحشد وسرايا ال فطيس# 65نحو 

https://www.facebook.com/ayoosh.hasaballh 

 محمد الهاشمي

 لبو نداء هللا لنصرة مساجد هللا يامسلمون #

باقيــــــة ... ألن الكفر بكل ملله ونحله اجتمع علينا وكل صاحب هوي وبدعة خوان جبان بدأ 
 .يلمز و يطعن فيها فتيقنا بصدق الهدف وصحة الطريق

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050634345989  

 اسامة القحطاني

 : الدرس الثامن من

 سلسلة_الوالء_والبراء#

 الدرس في التعليقات 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050172281636  

Muhammed Abualhasan 

 (الحسن أبو محمد)

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 حيا هللا األخوة األنصار والموحدين الصادقين

https://www.facebook.com/tahsin.kalem.9  

 اسد الغاب

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%B3?__cft__%5b0%5d=AZVozvqMAz_5WIniz07N-_MfLadHYbv9xwHwps8UZKBykadCTKii-Htby76GGNLNL-zQQr5Jcypc2uFZv2OtBCDnio9dElId8V9BTroxL2GgSq90FACUHiEFj4wzv009x0o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A8%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA?__cft__%5b0%5d=AZVozvqMAz_5WIniz07N-_MfLadHYbv9xwHwps8UZKBykadCTKii-Htby76GGNLNL-zQQr5Jcypc2uFZv2OtBCDnio9dElId8V9BTroxL2GgSq90FACUHiEFj4wzv009x0o&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ayoosh.hasaballh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050634345989
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86?__cft__%5b0%5d=AZUco7wTsnNeUkmUcVLA5ECofYXPssG6-kBVB43hg3bWkm3Zn3JiMmm72kCpA1QvyIGg6k-aAZVjTG6TiF5fvgepPZ1quaBkZpxpB_6h3LQbL40Yrr1IrnTpFNNRtMQCxo_lQF2_5GqgJUmG-_Z6Lk6q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050634345989
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050172281636
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1?__cft__%5b0%5d=AZVn_oavqFDgqTQXZkWlk16jXg_GoNk1FcqIw_fYxPkM-JC34-SRMYp-1EBNHP2Zhxbu991JsxDuVz3v3_w23bQkOTtW5paAGvWhg8ywczFyQga9mZ5kB4OTDUMOB3y7Xgc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050172281636
https://www.facebook.com/tahsin.kalem.9
https://www.facebook.com/tahsin.kalem.9
https://www.facebook.com/tahsin.kalem.9
https://www.facebook.com/tahsin.kalem.9
https://www.facebook.com/tahsin.kalem.9
https://www.facebook.com/osman.karaca.98478


 

 

 (هللا بنصر الواثق)

 (الشيخ فارس آل شويل تقبـ ـله هللا في الشـ ـهداء )قصيدة تبكي

 جبل العلم والثبات ابو جندل األزدي فاضح آل سلول

رسمي من دعس وقطف على يد جند الهاشمي حفظه هللا اخر ما وصلنا من ال عاجل#

 
 ن رغم تكالب األمم صامدون ماضون... بعون هللا منتصرو 

https://www.facebook.com/osman.karaca.98478 

Ricky Basra 

منهم  ١٥منية العراقية. ولد ام حازم. فى ديالى تسقط هدف القوات األtهجمات جديدة تس
 كأحصاء أولى

 فطيس من ولد ام حازم استمر الهجوم قبل ساعات من االن 100من اعالمهم 

 

-https://www.facebook.com/ricky.basra.37?__cft__[0]=AZX
pMm_yXpBNXWIAzrCcCF70DtKj8ukOV7AGHf0JagvTiRxTQwogELY

-uWKAHATOgNH52tcSKKCUJEsG
iwDHj7dQEKuRtNU6As&__tV4xgY2ADtIuaKKH7sCa4YOA9ifS49KEi

R-]K-n__=  

 طه ابو محمد 

 ونعم الوكيل اللهم كن لهم عونا ونصيراحسبنا هللا 

https://www.facebook.com/osman.karaca.98478
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?__cft__%5b0%5d=AZV2fMQn0WiEPbAmyE9d_CqTrg4jgfI-wEDWN6K4CoVhB9a7WrC5ogMel282Qk9Ccea0-Qys6iTyMRSozknd8qMNeKObdwUo4FjcfhUoRlHOqBhH_TIGaWil3hPC2hceVWg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/osman.karaca.98478
https://www.facebook.com/ricky.basra.37?__cft__%5b0%5d=AZX-pMm_yXpBNXWIAzrCcCF70DtKj8ukOV7AGHf0JagvTiRxTQwogELYuWKAHATOgNH52tcSKKCUJEsG-V4xgY2ADtIuaKKH7sCa4YOA9ifS49KEiiwDHj7dQEKuRtNU6As&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ricky.basra.37?__cft__%5b0%5d=AZX-pMm_yXpBNXWIAzrCcCF70DtKj8ukOV7AGHf0JagvTiRxTQwogELYuWKAHATOgNH52tcSKKCUJEsG-V4xgY2ADtIuaKKH7sCa4YOA9ifS49KEiiwDHj7dQEKuRtNU6As&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ricky.basra.37?__cft__%5b0%5d=AZX-pMm_yXpBNXWIAzrCcCF70DtKj8ukOV7AGHf0JagvTiRxTQwogELYuWKAHATOgNH52tcSKKCUJEsG-V4xgY2ADtIuaKKH7sCa4YOA9ifS49KEiiwDHj7dQEKuRtNU6As&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ricky.basra.37?__cft__%5b0%5d=AZX-pMm_yXpBNXWIAzrCcCF70DtKj8ukOV7AGHf0JagvTiRxTQwogELYuWKAHATOgNH52tcSKKCUJEsG-V4xgY2ADtIuaKKH7sCa4YOA9ifS49KEiiwDHj7dQEKuRtNU6As&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ricky.basra.37?__cft__%5b0%5d=AZX-pMm_yXpBNXWIAzrCcCF70DtKj8ukOV7AGHf0JagvTiRxTQwogELYuWKAHATOgNH52tcSKKCUJEsG-V4xgY2ADtIuaKKH7sCa4YOA9ifS49KEiiwDHj7dQEKuRtNU6As&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ricky.basra.37?__cft__%5b0%5d=AZX-pMm_yXpBNXWIAzrCcCF70DtKj8ukOV7AGHf0JagvTiRxTQwogELYuWKAHATOgNH52tcSKKCUJEsG-V4xgY2ADtIuaKKH7sCa4YOA9ifS49KEiiwDHj7dQEKuRtNU6As&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009356354152&__cft__%5b0%5d=AZXxx0xAPvx3uQOseselnQ_r8vQo3ozhsJLfAhQLMBsxNRvzRNHxgB2lJD7gmI9Qcb1E9WTmtXDZwz8rn8k6fCrK8aQolxnhXcdKfp2bzC3vXRy9Pbk27H6tQMkzfRroQ6E&__tn__=-%5dK-R


 

 

_https://www.facebook.com/profile.php?id=100009356354152&__cft
AZXxx0xAPvx3uQOseselnQ_r8vQo3ozhsJLfAhQLMBsxNRvzRN]=0_[

HxgB2lJD7gmI9Qcb1E9WTmtXDZwz8rn8k6fCrK8aQolxnhXcdKfp2bz
R-]K-C3vXRy9Pbk27H6tQMkzfRroQ6E&__tn__= 

 الغلبا محمد كحيالن

 هذه_الحياة#

 لو يعلم بها الملوك لجالدوهم عليها بالسيوف

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049228452451 

 سليمان طلحه 

 قرباط البيكيكي بإذن هللا ابشرو بالذبح

 
https://www.facebook.com/matthew.dennington.9 

 

 د.مفكر عاقل

  مبارك رمضان
 للموحدين وفتح نصر شهر وجعله الطاعات ومنكم منا هللا تقبل

الحظر بسبب تأخرنا  
https://www.facebook.com/ali.ahmed.54379236  

 (أبو عدوان)قحطآن الشحيل

 !!عن بكرة أبيها أعالم السيسي يروج لـ )بطولة( قائد كتيبة أبادوها ليوث سيناء

https://www.facebook.com/qahtan955 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009356354152&__cft__%5b0%5d=AZXxx0xAPvx3uQOseselnQ_r8vQo3ozhsJLfAhQLMBsxNRvzRNHxgB2lJD7gmI9Qcb1E9WTmtXDZwz8rn8k6fCrK8aQolxnhXcdKfp2bzC3vXRy9Pbk27H6tQMkzfRroQ6E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009356354152&__cft__%5b0%5d=AZXxx0xAPvx3uQOseselnQ_r8vQo3ozhsJLfAhQLMBsxNRvzRNHxgB2lJD7gmI9Qcb1E9WTmtXDZwz8rn8k6fCrK8aQolxnhXcdKfp2bzC3vXRy9Pbk27H6tQMkzfRroQ6E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009356354152&__cft__%5b0%5d=AZXxx0xAPvx3uQOseselnQ_r8vQo3ozhsJLfAhQLMBsxNRvzRNHxgB2lJD7gmI9Qcb1E9WTmtXDZwz8rn8k6fCrK8aQolxnhXcdKfp2bzC3vXRy9Pbk27H6tQMkzfRroQ6E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009356354152&__cft__%5b0%5d=AZXxx0xAPvx3uQOseselnQ_r8vQo3ozhsJLfAhQLMBsxNRvzRNHxgB2lJD7gmI9Qcb1E9WTmtXDZwz8rn8k6fCrK8aQolxnhXcdKfp2bzC3vXRy9Pbk27H6tQMkzfRroQ6E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049228452451
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049228452451
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049228452451
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%87%D8%B0%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9?__cft__%5b0%5d=AZXi7cFSWmuvXbVyGgfFyW6QmRy2EO2bhf9gAACIKnQLHkjMfpl11u6ON9ok91-d8mtE4u9WgcvP3wNDFQIrynXhb4Mva-m3d4mOeNILXKVpuzLSR1hzDecGCvznoSrXkQ9Sq5z5sbVayptm6r6ehf3f&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049228452451
https://www.facebook.com/matthew.dennington.9
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10214231807943950&set=pcb.10214231810944025&__cft__%5b0%5d=AZU6VOsx53OILk6k1dOjgIMQLVK0RmGlzCbKuE5aFd4XL-0hcgt0vaZ_HBr_O6YOeM_9hFd1UrltTYV3POtG2IZ4oMgLsJOcQBGhrPDh7imv6tYrLQlnrTlF4UNccvxFON0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10214231807943950&set=pcb.10214231810944025&__cft__%5b0%5d=AZU6VOsx53OILk6k1dOjgIMQLVK0RmGlzCbKuE5aFd4XL-0hcgt0vaZ_HBr_O6YOeM_9hFd1UrltTYV3POtG2IZ4oMgLsJOcQBGhrPDh7imv6tYrLQlnrTlF4UNccvxFON0&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/ali.ahmed.54379236
https://www.facebook.com/ali.ahmed.54379236
https://www.facebook.com/qahtan955
https://www.facebook.com/qahtan955


 

 

 عبد المجيد القحطاني

 هاد>باسم الج خدعو_المسلمين#حسبنا هللا ونعم الوكيل 

 هم ) القاعدة وفرعهم المسما بطالبان ( في افغانستان

 يقول المكلى#في اليمن بمنطقة  القاعدة#اخ كان مع 

والبجرم المشهود يقول االخ اخذناهم واوصلنا  قوم_لوط#يفعلون فعلت  شباب# 2امسكنا 
  خبرهم_للقادة#

  !!!عليهم يقيمون_الحد#في القاعدة ظانبن منهم ان 

 فوجع االخ وجنود القاعدة بان القادة للقاعدة يقولون 

  !!!ولماذا#ال نقيم الحد عليهم او فيهم قال لهم االخ 

 وهم فعلو فعلت قوم لوط لوواطة بينهم يقول رفضو

 نقيم الحد فيهم شوكة#او  قوة#وقالو نحن ليس لدينا 

 يقول بعدها وقبلها ان المدينة …االخ يقول قلت لهم خيرا

 تشاع في االوثان والسفوح والتبرج وخروج النساء بال تستر

 او خمار واظهار بعد البدع والمنكرات في المنطقة التي تسيطر

يقول االخ ان كبار القادات بينهم وبين الظباط اليمينيين او  …عليها القاعدة في اليمن
 والعسكرين يوجد اتصاالت بينهم

البترول وغيرها ومشاركة جنود القاعدة مع الفصائل او الجيش  نفطال#قسم من اموال واخذ 
 اليمني للقتال ضد مقاتلي الدولة 

 فاالخ ترك وعاد لمنزله وبعد ايام عزم وتوكل على هللا وهاجر

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050668053361
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%AF%D8%B9%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%84%D9%89?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%88%D9%85_%D9%84%D9%88%D8%B7?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85_%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%88%D8%A9?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A9?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R


 

 

الى مقاتلي الدولة الذين يسمونهم بالخوارج والضالين فيقول الحمدهلل انهم جنود  قيفة#الى 
 اه من الردة الى التوحيد وااليمانفالحمدهلل الذي هد… ودولة تحكم بما انزل هللا 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050668053361  

 أبو حذيفة العدناني

ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل هللا بأموالهم  }
وأنفسهم فضل هللا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكال وعد هللا 

  {الحسنى وفضل هللا المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 

 [ 95النساء] 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050566560420 

 (الموحد االمازيغي)פםןוט מנהב

 قهرنا الروافض في كل واد

 فلم تنجهم لطمات العياد

 والندب على العباد والالنوح

 بجيش العشائري الغاصبيب

 وقائعنا قد روت للورى 

 أنا على العهد حتى الفالح

 ثقو وهللو يارجال الهمم انا على العهد حتى الفالح

 ٠٠٠٠٠لطمات صفوية 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050395687277  

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D9%8A%D9%81%D8%A9?__cft__%5b0%5d=AZVjFUcgtEBKOV8MP0VYNALlR9npQBOVAJN8dyzsTvaOKFNI2iuH-rWO6d_8ZyDpsBAeIjinNTvvU6zMrGhS5TwE7n-bMCvmJUuDOobJ-v_5zdvrx1q82n2T-PC5xtdjVwo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050668053361
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050566560420
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050566560420
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050395687277
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050395687277


 

 

 حسابات اخرى غير متاح رؤية منشوراتها:

 علي العراقي

 هللا اكبر

Madni Madni 

 وليد يعقوب

Alrahal Ahmade 

 عدي االنصاري 

 ابو يوسف هرارة

Gloria Martin 

 ابو خطاب الشعيطي مغتنم

 ہأري ہصہهللا أألن ہفہيہس

 ألبراء اليبي

 ابو انس العراقي

 القرداش القريشي

 (ابن والية الشام)فتى الفتيان

 امير الحلبي

 يوسف االغا

 ابو معاويه الموحد

 الشامية أم عبد الرحمن

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049610778624&comment_id=Y29tbWVudDoyNzEwNDcxOTA1ODM4ODQwXzI3MTA0NzMyMDI1MDUzNzc%3D&__cft__%5b0%5d=AZWyRe7Gez4gFg510dpDCrQWX45OTbZnUIeTM0OzThp8EsXIcCxGKBhKSBJif_uvt0evJzbutnmBzpvh_d5y4JBNVLxi1HAi1tb1Bj-xVUnACvkz49V0bW6gfw_yDagVVgc&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049984244704&__cft__%5b0%5d=AZVKD5EvAMQczOJ6bXKfLMABTBrl8m4RdDzbhEPnw-0Zd8wmpeMPITmzMf_rMxXcpR22GdQq-Mszlatz_wuH7Hz9OtCtkt_SGEX-AwGpTQaFKJZeWlYo-xELX3U6Oezi9wA&__tn__=-a%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049805091613&comment_id=Y29tbWVudDoyNzEwMjc4MjEyNTI0ODc2XzI3MTA1NjA5MzkxNjMyNzA%3D&__cft__%5b0%5d=AZWPSSX7irytB-sZliUqx28tryrv0VzFBxh915V0KB1hF4g4q58B7vi5D7EQWthpdOH-iFSPERMl3goMJj9rnWHfw5DmOf29iffDrbxyQ8S-pIC_RcXFn99I9g-VYMuKw9w&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100045780679609&comment_id=Y29tbWVudDoxMjAxODEzMzYzMzA5NDJfMTIwMjU5MjA5NjU2NDg4&__cft__%5b0%5d=AZUqpHkMAhGgsx45hLgcMRlsnfK92AkL1OW_41RnLddbmhvdgIdrq8fC6WXNkHIU30v2nGkMVynVCxkYX6vvopXVDN5Stjh5PHc5qPPIRSAR8w0RLiNlWT8MMREnn5IN6DI&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/alrahal.ahmade.3?comment_id=Y29tbWVudDoxMjAxODEzMzYzMzA5NDJfMTIwMzQ2MDc5NjQ3ODAx&__cft__%5b0%5d=AZUqpHkMAhGgsx45hLgcMRlsnfK92AkL1OW_41RnLddbmhvdgIdrq8fC6WXNkHIU30v2nGkMVynVCxkYX6vvopXVDN5Stjh5PHc5qPPIRSAR8w0RLiNlWT8MMREnn5IN6DI&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050513047957&comment_id=Y29tbWVudDoxMTk2MzY1NjMwNTIwODZfMTE5NjQ1NTg5NzE3ODUw&__cft__%5b0%5d=AZWGDTAZLXSs5cI8qecJoWqxIoTOQZv3kWb0wYzt6EqbLY8rRf8zfi107F5Y6PqFu-SIjwqdrzp7Zg7XaNVNSh0lQIPbVPbcNKY3sHAPLH3A6MhM6S_QcP-XjM9c1GFNTP0&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050957226219
https://www.facebook.com/gloria.martin.526?__cft__%5b0%5d=AZVJkB6ZHNpVuoc-Har30MvOWxwjH_nMxwBLjzvVBrwHWr_LBDOXhGC6dl1Ben5t02tUphek2BNjpslPzN5xz7_6VO7objgvRjcD4wtb-812SEL7AzguR-a5papFZsr8TuA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038788561618&__cft__%5b0%5d=AZXxx0xAPvx3uQOseselnQ_r8vQo3ozhsJLfAhQLMBsxNRvzRNHxgB2lJD7gmI9Qcb1E9WTmtXDZwz8rn8k6fCrK8aQolxnhXcdKfp2bzC3vXRy9Pbk27H6tQMkzfRroQ6E&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051080400665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047828228360
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048968923888
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012789970579
https://www.facebook.com/khald.alwan.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100049817213992
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050885281890
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050543610880
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050347570245

