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  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 هذا ما أردت توضيحه على عجالة ،وجزاكم هللا خيرا  -62

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

وكانت الدولة يومها يتفاخرون انهم تبعا  للقاعدة وانهم سيسمعون ويطيعون لها،وفعال كانوا تبعا للقاعدة يومها فلم يمنعنا ذلك -62

 من البراءة منهم.

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

نا يومها حتى قيادات الجبهة نفسها التى تحت أسم )مصرى فى قلب الجبهة( وقبل رد الشيخ أيمن ،والكل تقريبا  أنكر علي-62

 كفرتهم الدولة فيما بعد.

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

ونحن النجامل أحد فى دين هللا ،ولو كنا نجامل لجاملنا جماعة الدولة فقد كنت أو جندى تابع للنصرة اتبرأ وأفضح جماعة -62

 الدولة ع النت وأحذر منهم

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 له خالصا  فى سبيله وذبا  عن عرض أخواننا هناكهذا ما أردت بيانه هنا ونسأل هللا ان يجع-66

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 
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تجديد البيعة لقاعدة الجهاد فى هذا الوقت ليس أمرا  تنظيميا  كما يشيع من قل عقله،بل هو أختيار بين منهجين ترجم بتجديد -62

 البيعة ألهل خراسان

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 وبذلك حصنت الحركة نفسها من فكر الغاله الخبثاء،وأعلنت تجديد بيعتها للشيخ المجاهد أيمن الظواهرى )حفظه هللا(-62

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 ناطق سيطرت الحركةتم طرد كل عنصر دخل مع أصحاب الدوالرات مناديب البيعات)خيبهم هللا( خارج م-21

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

خرجت الحركة بموقف شرعى أن جماعة الدولة هم جماعة غلو وأنحراف وأعالنهم الخالفة اعالن بدعى ليس من الشرع -21

 فى شىء.

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

ركة ،فعقدت الحركة أجتماع شرعى لمناقشة موضوع الخالفة وتم مناقشة األمر أستمالت دوالرات جماعة الدولة قله من الح-22

 وشرعيته

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

مناديب جماعة الدولة ف الصومال وغيرها من الساحات يستغلون موضوع قلة المال فى الساحات وتحت حجة الدعم يطلب -22

 البيعة
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  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 بعض الصومالين الذين مع جماعة الدولة أرسلتهم قيادتهم الخبيثة ببضع الماليين من الدوالرات للصومال لجمع البيعات لهم-22

0 replies  

  abuabeida  ·  8h 8 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

ولكن ليسوا خوارج،وماحدث بينهم  ملخص الكالم حركة الشباب فى الصومال ليسوا ع نهج الخوارج ،نعم لديهم أخطاء-22

 وبين أخوانهم فتنة ..

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

هل لو خرجت جماعة ع حركة طالبان أو حركة حماس تشنع على قادتها وتطعن فى دينهم،وقامت أحدى الحركتين بقتالهم -26

 فهل سيكون نفس الموقف لهم..؟

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

الحركة غاله وأنهم على تهج زوبارى الشام ،وهنا لى سؤال لألخوة الذن  ولكن هناك من أستغل الحادثة فى القول بأن-22

 يتهمون الحركة بالغلو..؟

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 أنا هنا لن أناقش فعل أحد الطائفتين والماقيل فى حق بعضهم البعض وأبرأ الى هللا من كل دم سفك بينهم -22

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 
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رفض األخوة فى تلك المجموعة موضوع المحاكمة وقاوموا عند محاولة أعتقالهم بالمقاومة قتل على اثره العديد من األخوة -9

 رحمهم هللا

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

حركة وقرروا تقديمهم للمحاكمة بتهمة قررت قيادة الحركة أتخاذ موقف حاسم من األخوة فى المجموعة التى أنشقت من ال-1

 أفشاء أسرار الحركة..

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

جاولت الحركه أن تبقى األمر سرى وفى دائرة ضيقة بين المجاهدين أنفسهم،ولكن أصرت المجموعة التى خرجت على -1

 العالنية فى هذا األمر

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

الجركة وبدؤا فى نشر أخبارها وأسرارها الى شبكات األنترنت وبعض  خرجت مجموعة من المجاهدين وبعض القادة على-2

 bbcالقنوات الفضائية كال 

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 مع حدوث أنحياز من بعض المدن كمقديشو وكسمايو بدأت تطفو ع السطح بعض الخالفات بين القادة هناك-2

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

% على أغلب الصومال وتقيم الشريعة لعدت سنوات حتى دخل الغزو 12ظلت الحركة على هذا النحو تسيطر على حوالى -2

 الكينى واألثيوبى لها.
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0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

ومال وخارجه من أهل العلم حركة الشباب كونت أمارة شرعية ف الصومال بأجماع أهل الحل والعقد ف داخل الص-2

 والجهادوقادة القبائل والمجاهدين ف الصومال
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  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

حركة الشباب هى الجماعة الوحيدة التى لها سلطان حقيقى على األرض وكانت هناك جماعة الحزب االسالمى وتوحدت -6

 تحت راية جركة الشباب المجاهد
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  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 جاهدتين نزغ الشيطان بينهم ،نسأل هللا أن يغفر لهمماحدث ف الصومال كانت فتنة بين طائفتين م -2

0 replies  

  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

وقد وعدت األخوة بالكالم فى موضوع الصومال وهو موضوع طويل وفيه عدت تفصيالت ومقدمات وليس لدى الوقت حاليا  

 للتفصيل فيها ولكن ملخصها كاألتى:
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  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

هللا خيرا  األخوة فى الصومال وعلى رأسهم الشيخ المجاهد أبو الزبير )تقبله هللا( حينما جاء مندوبى الدولة طردهم شر جزى 

 طرده هم ومن تبعهم
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  abuabeida  ·  9h 9 hours ago@أبو عبيدة الغريب 

 .. خيبهم هللا يظنون المواقف تشجماعة الدولة ترسل مندوبيها لكل ساحات الجهاد،وكل منهم معه ماليين الدوالرات 
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