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 , هرفغتسن هنيعتسن و  هدمحن و  هلل  دمحلا  نإ 
تائيس انسفنأ و  رورش  نم  هللاب  ذوعن  و 

نم هل و  لضُم  الف  هللا  هدهي  نم  انلامعأ , 
الإ هلإ  نأ ال  دهشأ  و  هل ,  يداه  الف  للضي 

ًادمحم نأ  دهشأ  هل و  كيرش  هدحو ال  هللا 
 : دعب امأ  هلوسر ،  هدبع و 

اولازام يرهاوظلا  ةدعاق  عابض  نا  امب 
مهريغ ىلع  ينمالا  مهلشف  نوقلعي 

نعطل مهفوفص  يف  تاقارتخالا  نورربيو 
تافلم دحا  مويلا  حتفنس  مالسالا , ةلود  يف 
لهف سيساوجلا  دحال  مهدنع  تايكزتلا 

..هاكز نم  نومهتي 

https://justpaste.it/files/justpaste/d227/a9235772/1.jpg


فلم مويلا  حتفنس  نكلو  تافلم  ةدع  كانهو 
..يبرغملا ةزمح  سوساجلا 

..يبرغملا ةزمح  سوساجلا  نوكي  نمف 
نع فرعت  هللا  هلبقت  يرهشلا  ديعس  خيشلا 

يبرغملا ةزمح  وعدملا  ىلع  تنلا  قيرط 
ةيبوروالا ةلودلا  ىدحا  يف  شيعي  يذلا 

رضح العفو..نميلا  ىلا  روضحلا  ىلا  هاعدف 
ميظنتلا ىلع  ديعس  خيشلا  هفرعو  ةزمح 

يف يجراخلا  لمعلا  لوؤسم  ىلع  هفرعو 
 . هل ادعاسم  يبرغملا  ةزمح  نيعو  ميظنتلا 

لمعلا لوؤسمل  هتخا  جيوزت  ةزمح  ماقف 
عيمجلا هل  نئمطأف..ةدعاقلا  يف  يجراخلا 

اهنمو ةوخالل  حئارشلا  عضوب  أدب  مث..رثكا 
ديعس خيشلل  ىلوالا  ةحيرشلا 

..اهنم هللا  هاجنف..يرهشلا 
ديعس خيشلل  ةيناثلا  ةحيرشلا  عضو  مث 

ديعس خيشلا  اهيف  دهشتسا  يتلا  يرهشلا 
زاهجلا ماق  اهدعبو  هللا , هلبقت  يرهشلا 
يبرغملا ةزمح  سوساجلا  فشكب  ينمالا 

حئارشلل هعضوب  فرتعاو  هعم  قيقحتلا  متو 
يف هلتقو  هنم  صاصقلا  متو..نيدهاجملل 

..تومرضح
يتلا تاقارتخالا  ةدحا  نع  عيرس  فلم  اذه 

ةدعاقل فيعضلا  ينمالا  دهجلا  رهظت 



يف انه  ةرم  نم  رثكا  مهانحصن  دقو..نميلا 
اورذحي مهل  انلقو  مهيلع  اقافشا  رتيوت 

..مهفوفص يف  تاقارتخالا  نم  نم 
نعللاو متشلاو  بسلا  ريغ  مهنم  اندجو  امف 

اوقلي نا  ىلا  رمالا  روطتو..نعطلاو 
يف ةفالخلا  دونج  يف  نعطلل  مهلشفب 

مهسفنا ال دنع  نم  ادسحو  ادقح..نميلا 
يف قارتخالاب  فارتعالا  مدعو..رثكا 

مهفوفص 
 

 
 

-

ملقب :

يمالسإب رختفأو  ينمي 
� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �

 : رتيوت

@aljabha079770
 

https://twitter.com/cmbipk
https://twitter.com/aljabha079770


: رتيوت

@AlBttar_MD
 

 : رتيوت

@AL_MAALHMH

� ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �
: يف ترُشن 

→ ـ 1436/8/13 ه دحألا   ← 

https://twitter.com/AlBttar_MD
https://twitter.com/AL_MAALHMH

	الجبهة الإعلامية لنصرة الدولة الإسلامية
	۩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۩

	مؤسسة البتار الإعلامية
	۩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۩

	سرية الملحمة
	۩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۩

	◈ تـقـدمــــــ :
	" ملف اختراقات قاعدة اليمن: الجاسوس حمزة المغربي "
	ـــــــــــــــــــــــ۩ــــــــــــــــــــــــ

	إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره , و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا , من يهده الله فلا مُضل له و من يضلل فلا هادي له , و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله ، أما بعد :
	بما ان ضباع قاعدة الظواهري مازالوا يعلقون فشلهم الامني على غيرهم ويبررون الاختراقات في صفوفهم لطعن في دولة الاسلام, سنفتح اليوم احد ملفات التزكيات عندهم لاحد الجواسيس فهل يتهمون من زكاه..
	وهناك عدة ملفات ولكن سنفتح اليوم ملف الجاسوس حمزة المغربي..
	فمن يكون الجاسوس حمزة المغربي..
	الشيخ سعيد الشهري تقبله الله تعرف عن طريق النت على المدعو حمزة المغربي الذي يعيش في احدى الدولة الاوروبية فدعاه الى الحضور الى اليمن..وفعلا حضر حمزة وعرفه الشيخ سعيد على التنظيم وعرفه على مسؤول العمل الخارجي في التنظيم وعين حمزة المغربي مساعدا له . فقام حمزة تزويج اخته لمسؤول العمل الخارجي في القاعدة..فأطمئن له الجميع اكثر..ثم بدأ بوضع الشرائح للاخوة ومنها الشريحة الاولى للشيخ سعيد الشهري..فنجاه الله منها..
	ثم وضع الشريحة الثانية للشيخ سعيد الشهري التي استشهد فيها الشيخ سعيد الشهري تقبله الله, وبعدها قام الجهاز الامني بكشف الجاسوس حمزة المغربي وتم التحقيق معه واعترف بوضعه للشرائح للمجاهدين..وتم القصاص منه وقتله في حضرموت..
	هذا ملف سريع عن احدة الاختراقات التي تظهر الجهد الامني الضعيف لقاعدة اليمن..وقد نصحناهم اكثر من مرة هنا في تويتر اشفاقا عليهم وقلنا لهم يحذروا من من الاختراقات في صفوفهم..
	فما وجدنا منهم غير السب والشتم واللعن والطعن..وتطور الامر الى ان يلقوا بفشلهم للطعن في جنود الخلافة في اليمن..حقدا وحسدا من عند انفسهم لا اكثر..وعدم الاعتراف بالاختراق في صفوفهم
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