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 حراس الشريعة: "القاعدة" تدخل مصر بوجه جديد

 محمد إلهامي
 

مصر الكنانة" األنظار إليها بعدما ُنشر عليها بيان "جماعة أنصار اإلسالم" التي  -أثارت قناة "حراس الشريعة 

، يأيقعت خسؤؤا ر  ي األيلف في تاري  0202أكتوبر  02عملية الواحات التي يقعت في تبنت المسؤؤليلية ع  

المصؤؤريةو يقد تلت العملية موهولة الهوية يإن حملت  الخاصؤؤة قواتالجهاز األم  الوطني )أم  الديلة( ي

 بصمات تنظيم القاعدة حتف لحظة نشر البيانو

ضامي  يدالالت الخ سة نتنايل طبيعة يم سابها علف تطبيق في  ذه الدرا طاب الذي قدمته  ذه القناة عبر ح

التليورام، منذ نشأتها يحتف صباح يوم الخامس م  نوفمبر، ي و تاري  كتابة  ذه السطورو ييتوصل الباحث 

م  خالل المتابعة إلف تقديم بعض الخالصات التي توضح المنهوية الوديدة التي تتبعها القاعدة في الدخول 

 يةوإلف الساحة المصر

 

 أيال: تاري  النشأة

أكتوبر، أي أنها نشؤؤأت قبل عملية الواحات بيوم ياحدو ي و ما  01تهرت القناة علف تطبيق التليورام يوم 

يطرح احتمالْي ،  ل كان فريق عمل القناة ضم  الموموعة التي خططت يأعدت للعملية؟ أم أنه قد تصادف 

 تاري  نشأة القناة مع تاري  العمليةو

االحتمال األيل أن القناة عملت علف دعوة شباب مصر إلف الوهاد، يقدمت منشوراتها األيلف "بشريات"  يعزز م 

صر م   صر كفيل بقلب الموازي  لما لم صوله في م صل قريبا، يأن ح سيح صر، يأنه  بفتح باب الوهاد في م

صفية الموموعة في ليبيا شاط القناة توقف م  لحظة عملية ت شاطها تماما أ مية يدير، كما أن ن ، يانهار ن

شاطها حتف  ساعة! ثم توقف ن شري   شر بعد ا بثمان يع سيذاع بعد قليل، ي و ما ُن ثم أعلنت ع  بيان 

 لحظة كتابة  ذه السطورو

ضعف يأقل م  عادية، يلم  بينما يعزز م  االحتمال الثاني أن متابعة القناة لعملية الواحات ينتا وها كانت أ

المعلومات المنشورة م  قبل عبر يسا ل اإلعالم الرسمية أي الديليةو كذلك فإن  تقدم عنها سوى شذرات م 
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صومال يمالي ييولي ا تماما  ستان يال ستمرا يتابع أخبار العمليات الوهادية في أفغان شاط القناة تل م ن

نشر  ها فيملحوتا لمبادرة العلماء في الشام "يالصلح خير" لإلصالح بي  الفصا ل السورية، باإلضافة لنشاط

المقاالت يالمقاطع الصؤؤوتية يالمر يةو ي و ما يدعو إلف االعتقاد بأنها قناة جهادية عادية تابعة لتنظيم 

شطاء  شورات الن شر بياناتها يمن سابات الوهادية يتعيد ن القاعدة أي متعاطفة معها م  تلك التي تتابع الح

س ياسة مقصودة للقناة لئال ُيربط أمنيا بينها يبي  الوهاديي  علف مواقع التواصلو يقد ُيواب ع   ذا بأنه 

 موموعة عملية الواحاتو

سابقْي ، ي و أن القناة تابعة لتنظيم القاعدة لك   ضْي  ال سطا بي  الفر ثمة احتمال آخر يمك  أن يكون ي

َمة، َهاِجنشأتها صادفت تاري  العملية في مصر، ال سيما يالعملية لم تك   وومية يإنما كانت كمينا لقوات ُم

كان ضؤؤم   ها أي بعضؤؤهم  قا مي  علي عدةو إال أن ال قا ل موموعة ال حددا م  ِقَب أي أن موعد ا لم يك  م

المستهدفي  بالقصف علف درنة، ي و القصف الذي قالت ريايات المقربي  م  السلطة المصرية أنه استهدف 

  ذا ما يفسر توقف نشاط القناةومحطة اتصاالت ُرِصد اتصال الموموعة المنفذة لعملية الواحات بها، ي

يفي كل األحوال سؤؤتظل العالقة موهولة يمحل تكهنات إلف أن يأتي جديد يكشؤؤف العالقة التي بي  قناة 

 مصر الكنانة" ي"جماعة أنصار اإلسالم" التي تبنت العمليةو  –"حراس الشريعة 

 

 ثانيا: تطور خطاب القاعدة

بر األعوام الثالثة الماضؤؤية أنه إن كان ثمة حسؤؤنات لتنظيم الديلة تردد في العديد م  الكتابات الوهادية ع

ضعف ماليا  شددة المغالية، مما جعل جسد القاعدة يإن  صر المت فهو أنه خرج م  القاعدة يأخرج منها العنا

سوري يأبو عطية الليبي يأبو يحيف  صعب ال ستعاد زمامه الفكري الذي نظَّر له أبو م سكريا يإعالميا فإنه ا يع

سوال بي  جناحي القاعدة  صح التعبير–الليبيو يقد بدأ ال يخرج إلف العل  منذ اعتراض قادة القاعدة  -إن 

علف خطاب سؤيد إمام الشؤريف، ثم سؤلوب أبي مصؤعب الزرقايي في العرال )يلم يك  أبو مصؤعب منتميا 

ضع كله مع ستان( ثم انفور الو سكر خاص في أفغان صالة يإنما تدرب في مع إعالن تنظيم الديلة  للقاعدة أ

 تمدده إلف سوريا ثم إعالن الخالفةو

في كل تلك المراحل تمايز خطاب القاعدة ع  خطاب تنظيم الديلة، ينسؤؤتطيع القول بنوع م  التووز أن 

مرحلة الثورات العربية دفعت إلف األمام خطاب القاعدة المعتدل، ثم جاءت مرحلة الثورات المضادة لتدفع إلف 
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ب تنظيم الديلة ال سؤؤيما في فترة صؤؤعوده يقوة إنتاجه اإلعالمي، ي و ما انعكس إلف معارب األمام بخطا

ضارية بي  الديلة يالقاعدة في العرال ياليم  يسوريا يليبيا، يشهدت األخيرتان أشرس المعارب بينهما حتف 

سلفية الوهادية التقليديي  إلف جهة القاعد شيوخ ال ضم  ضوح، يان سكران بو شهر م: امتاز المع ة، يم  أ

)ي و ما يمثل تراجعا عمليا ع  كثير م   اني السؤؤباعي يأبو محمد المقدسؤؤي يأبو قتادة الفلسؤؤطيني 

لذي مثل أقوى  لديلة بال مرجعيات علمية جهادية معريفة، ي و األمر ا قديمة(، يبقي تنظيم ا ياتهم ال أدب

 التهم الموجهة لمنهج تنظيم الديلةو

شريعة" يمثل خطاب القاعدة، بل إن م  أيا ل الهموم التي ما يه سياقنا اآلن أن خطاب قناة "حراس ال منا في 

شوراتها علف اإلطالل كان يتحدث ع  "الوهاد  سيطر عليه  و مواجهة خطاب تنظيم الديلة، حتف إن أيل من ت

شوراتها المت ضبط بعيدا ع  فتنة اإلرجاء يالغلو"، يتكرر في من شرعف المن صريحا يتلميحا ال تالية الهووم ت

 علف "الغالة" ي"الخوارجو

علف أن ثمة أمر ال يمك  توايزه، فالقناة تتحدث كثيرا يبوضؤؤوح ع  أنها تريد تقديم منهج منضؤؤبط بعيدا 

شوراتها  ضا، ييتكرر في من شكل أقل–ع  "اإلرجاء" أي التنديد بالمرجئة، ي و ما يدفع إلف الظ  بأن  -يإن ب

موموعة متأثرة بالوضؤؤع في ليبيا، إل ليس ثمة اشؤؤتباب بي  الوهاديي  يالمداخلة )المرجئة(  القناة تدير ا

ضم المداخلة إلف قوات حفتر ي م  شام يال في العرال يال في اليم ، بينما ان ساحة جهادية أخرى، ال في ال في 

لشؤؤر جديد علف  وية يمثلون ثقال عسؤؤكريا يدينيا لقواته يمناطق نفولهو ي نا يظهر لمرة أخرى يظهر م

 القناة يمحددات خطابهاو 

ليس ثمة صعوبة في الوزم بأن القناة تابعة لتنظيم القاعدة، فقد ُيقِّعت عدد م  منشوراتها بؤؤؤ "قاعدة 

بؤؤؤ "الشي  األمير"، يلغيره  أحد االوهاد"، ينشرت القناة تسويالت صوتية أليم  الظوا ري ياصفة إياه في 

صعب  ستمداد ا الفكري م  الظوا ري يأبي م ضوح ا ضوعات الخطاب فيظهر بو م  رموز القاعدةو أما مو

السؤؤوري يأبي يحيف الليبي يأبي قتادة الفلسؤؤطينيو كما يظهر اتفاقها مع منهج يطبيعة القاعدة كما تعبر 

أزياد يكتاب سؤؤيف العدل ع  الثورات، يما أفرجت عنه عنها يثا قها المتأخرة كإصؤؤدارات الظوا ري ييثيقة 

 المخابرات األمريكية ملخرا م  يثا ق ب  الدن التي تزامنت مع بيان جماعة أنصار اإلسالمو 

سيناء يالتي بدا أنها  صار بيت المقدس في  صر بإنواز كبير، يحتف جماعة أن لم تحظ موموعات القاعدة في م

سرعان ما بايعت تنظيم الديلة مما تسبب عنه انشقال فيها، خرج علف إثره قد تكون أقوى محايلة للقاعدة 
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ستطاعت  صر حتف اآلنو فيما ا سا تنظيم "المرابطي " الذي لم يقم بعمليات داخل م س شمايي مل شام ع  

أجهزة األم  المصؤؤرية القضؤؤاء علف تنظيم "أجناد مصؤؤر" بعد أقل م  عامي  قام فيهما بعدد كبير م  

صود أن خطاب القاعدة الوديد لم ُيختبر بعد في البيئة العمليات لكن شتتة يغير ملثرةو يالمق صغيرة يم ها 

سوى فيديو يحيد، يمثله  مام عطية  شمايي لم يطلق  صرية إل أن ع صر–الم صدر عنه  -قا د أجناد م لم ي

 سوى فيديو ياحدو

 

 ثالثا: عناصر خطاب القاعدة في البيئة المصرية

شاط كبي شورات نحو  3أكتوبر حتف  01ر، ففي الفترة م  بدأت القناة بن شورا،  032نوفمبر بلغ عدد المن من

بي  منشؤؤورات قصؤؤيرة ياقتباسؤؤات )ي و أغلب منشؤؤوراتها( يبشؤؤكل أقل: المقاالت يالمقاطع الصؤؤوتية 

شعارا لها  شوراو ياتخذت  شورات يوميا، كان نصيب اليوم األيل منها عشري  من يالمصورة، بمتوسط تسع من

شوراتها كرر سرعان ما تخلت عنه، يتهرت من شورات األيلف  و "يقاتلو م حتف ال تكون فتنة" ثم  ته في المن

 بال عبارات متكررةو

سها بكونها "أيل قناة جهادية  صفت نف سفر القناة ع   وية القا مي  عليها بطبيعة الحال، إال أنها ي يال ت

، ييكتب فيها أسؤؤود م  ثغور العز"، أي أن فريقها يمارس الوهاد أي يرابط بانتظار م  مصؤؤر الكنانةعاملة 

س  ال يتمتعون  صغار ال شباب  سيطة ع  أن م  يديرينها  شف األخطاء اللغوية الكثيرة يالب ستهو يتك ممار

سونها  شرعي أي اللغة العربية، كما أن نقولهم التي يقتب شر علف بقدر جيد م  العلم ال  ي عادة مما  و منت

سب أن  ستخرجته م  بطون الكتب مثالو فهذا كله ينا صل، فليس ثمة جديٌد قدمته القناة أي ا شبكات التوا

سهم–يكون القا مون عليها  صفوا أنف سة  -كما ي سيا شباب غير المتفرغي  إلدارة القناة بمنهج ي م  ال

 تهم في "الثغور"وإعالمية، يإنما  و عمل إلف جوار ممارستهم أي مرابط

 حددت القناة أ دافها في منشور مستقل، في تهيرة يومها الثاني، بأنها:

 دعوة للوهاد المتعي  علف كل مسلم يفق المنهج النبوى ال غلو يال إرجاء ●

 تعليم شباب مصر أساسيات العمل الوهادى يالعلم المتعي  ألداء فريضة الوهاد ●

 لمرتدي  فف مصر الكنانةنصرة إخواننا األسرى فف سوون ا ●

 نصرة أخواتنا االسيرات خلف القضبان ●
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 أن نكون اإلعالم البديل لإلعالم الطاغوتف المورم الذى يشوه أعمال الموا دي  يدعوتهم ●

 نكون عي  شباب مصر علف أخبار الساحات الوهادية المختلفة ●

 يعطلوا مسيرته  فضح منهج خوارج العصر مرتزقة البغدادى الذي  شو وا الوهاد  ●

 التعاين علف صد عادية اإلعالم الصليبف الحاقد ●

ثم تختم بالقول "نسؤؤعد باالقتراحات يالتعاين الذى يرفع راية الوهاد فف مصؤؤر الكنانة، يإننا نبشؤؤر جميع 

 المتابعي  بُمَضيِّ سفينة الوهاد فف مصر نقية صافية خفاقة حتف تحرير بيت المقدس"و

شور نرى شريعة"، ياقترابا م   يفي  ذا المن سي التقليدي للحركات الوهادية "تحكيم ال سا غياب الهدف األ

سمية كما يواجه  صناعة إعالم جهادي يواجه الرياية الر أ داف جز ية يمرحلية مثل تعليم ما يلزم للوهاد ي

سيرات ثم بعيدة مثل تحرير بيت سرى ياأل سطة مثل تحرير األ المقدس،  إعالم تنظيم الديلة، ثم أ داف متو

سلمي و يبدأت تدخل إلف أ داف  صر كأنما  ي حكر علف جماعة اإلخوان الم ضية األخيرة كانت في م يتلك الق

شناه ياقعا في  سبتمبر "ل  تنعم أمريكا باألم  إال إن ع شهيرة عقيب أحداث  الوهاديي  منذ كلمة ب  الدن ال

صد الوهاديون  سطي "، ي و ما ر سوري–فل صار  توايبا -كأبي مصعب ال كبيرا معه م  مختلف فئات األمة، ي

شام  صدار   سه حتف كان إ سألة العناية ببيت المقدس، يتل يتردد المعنف نف ضرا في مراجعاتهم م حا

 عشمايي يبدأ بصورة لقبة الصخرة يآيات سورة اإلسراءو

 

 رابعا: أ م مضامي  خطاب القاعدة

 اس الشريعة"،  ي: يمك  رصد خمس قضايا ر يسية تركز عليها خطاب قناة "حر

 و حث الشباب علف االنضمام للوهاد0

صد أربعة  ضوعات األخرى، ييمك  ر سا ر المو سيطر علف محتوى القناة، يإليه ُيَويَّر  ضمون الذي ي ي و الم

 مداخل كبرى استعملت لحث الشباب علف االنضمام للوهاد: 

صر، ففي أيلاأليل شرى بفتح باب الوهاد قريبا في م سول الب شرت القناة  :  و  جاء فيها: "فها  تغريدةيوم ن

شير إلف علم  سلون ع  حمل األمانة؟"، ي و ما قد ي ستمللنها أم تتكا ستفرغ لكم فهل  ساحة قريبا   ف ال

 آخر يوعل م  سقوط راية البغدادي موجبا للقيام بواجب الوهادو   بمنشورمسبق بعملية الواحاتو يأتبعتها 
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 و إيراد األسباب يالدياعي الدافعة للوهاد في مصر، يقد كررت القناة كثيرا التذكير بما يحدث في مصر الثاني: 

يمحايلة  لم يأت بنتيوة نافعةم  اإلجرام يالتعذيب يخدمة المصؤؤالح اإلسؤؤرا يلية، يأن طريق االنتخابات 

شترى اهلل أنفس  سهولة ما ا توريبه مرة أخرى م  تضييع الوقت يالوهد، يلو أن الوصول للغاية كان بتلك ال

الملمني  منهمو مع التركيز بشكل خاص علف مسألة األسيرات م  النساء، ينشر صور القبض عليه  بصورة 

 مقطع فيديوفتاتي  تداريان يجهيهما يترفعان الفتة "العسكر اغتصبوني"، ينشرت القناة  صورةمهينة، أي 

 لسيدة تريي محايالت التحرش بها ياغتصابها في مقر جهاز األم  الوطني بحضور زيجهاو 

ساحة جهادية، يأنهم :  و تكرالثالث صر يبطوالتهم في كل  شباب م م  مواط   لم يتركوا موطناار الثناء علف 

صرة األمة إال يتواجديا فيه، يأنهم  شواعةن صهم ال سالة، يتكرار الحديث ع  م ال تنق حمد عطا )قا د يال الب

سبتمبر( يمصطفف أبو اليزيد )م  ملسسي القاعدة يمسليلها المالي( ي مام عطية )زعيم تنظيم  00عملية 

 أجناد مصر( ينحو م م  الوهاديي  المصريي و

صرية، فالذي ال الرابع:  ضريرته يتوفر دياعيه في البيئة الم التحذير يالنكير علف م  ترب الوهاد مع أ ميته ي

 لنداء األعراض ل  تحركه الكلمات، يالمتفاعل مع مصا ب األمة بالكلمات يحد ا ال ينفع األمة بشيءويستويب 

 

 و ضد الغلو يالخوارج0

 يرا، يحضرة كثبعيدا ع  اإلرجاء يالغلوافتتحت القناة الترييج لنفسها بكونها تقدم الوهاد الشرعي المنضبط 

"، يكان الهدف عصؤؤابات البغداديعبارات الغالة يالخوارج تلميحا يتصؤؤريحا، بل ياسؤؤتعملت القناة ألفا  "

سابع م   شأة القناةال صر مرتزقة البغدادى الذي   أ داف ن ضح منهج خوارج الع شو وا الوهاد يعطلوا "ف

مسيرته"، يكان ياقع انحسار يتراجع تراجع تنظيم الديلة م  العوامل التي استخدمتها لتحثَّ الشباب المصري 

صبح الواجب المتعي  أكثر يجوبا خوارج البغدادىع أفول نوم معلف أن يقوم بالوهاد إل " سقوط رايتهم ي   ي

شباب مصر ليسوا  سيما يأن  شريعة المعطلة"، ال  شواعة يال قوةللدفاع ع  االعراض المنتهكه يال م   بأقل 

 الدياعش، بحسب ما تقول القناةو

شارت إليها، في شارة لخطر الغلو يخطورة الخوارج إال يأ صة يمك  فيها اإل سيال كان،  يلم تترب القناة فر أي 

لديلة خطرا حقيقيا عليها ال كمنافس فكري في السؤؤاحة  قاعدة ترى في تنظيم ا ما يلشؤؤر إلف أن ال ي و 

الوهادية ينبغي عليها إعالن االفترال عنه منهويا، بل كمنافس عملي علف الموارد البشؤؤرية الشؤؤبابية في 
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ضل أن تهاجر إلف تنظيم الديلة بفعل قوة إعال صر، يالتي قد تف ستطيع م ضاو يربما ن مه يقوة عملياته أي

 القول أن تنظيم الديلة يمثل عمليا الهم األيل بالنسبة لخطة القاعدة التواجد في مصرو

يم  أ م ما ُيشؤؤار إليه في  ذا السؤؤيال منشؤؤور مبكر في اليوم األيل للقناة يحدد طبيعة األعداء في مصؤؤر 

صليبيي  يرؤيس الويش يا صر م في: اليهود يال شرطة يرؤيس اإلعالمو ي و ما يتوافق مع ما جاء في فيح ل

صوتي ع  عملية الواحات، حيث ُترب الونود بغير قتل،  سريب ال سالم يما جاء في الت صار اإل بيان جماعة أن

 يإنما أصيبوا بما يضم  عدم عودتهم للخدمة في صفوف قوات الويش يالشرطةو

 

 و العناية بالقضايا محل اإلجماع في مصر3

سالمية العالمية" إلف أن م  أ م أخطاء التيار الوهادي  سوري في كتابه "دعوة المقايمة اإل شار أبو مصعب ال أ

 و تخليه ع  األسؤؤرى، يأنه كان ينبغي عليه العمل علف تحرير م بكافة الوسؤؤا لو  نا سؤؤنود في القناة 

تذكر م يحضور م يعدم نسيانهم حضورا ياسعا يمتكررا لمسألة األسرى، فمنشورات تدعو لهم يأخرى تلكد 

يأخرى تتعهد بالعمل علف فك أسر م بكل الطرلو يعلف جهة أخرى سنود أن تلك القضية م  أ م ما يشهد 

إجماعا في ساحة المعارضة لالنقالب في مصر، فمطلب خريج المعتقلي  ترفعه سا ر التيارات المسلحة منها 

سه يإحب شباب الذي يعل  يأ سلمية بل حتف ال شيء فإنه يعل  في نفس الوقت أنه ال يال اطه يكرا يته لكل 

 يتمنف سوى تحرير المعتقلي  حتف لو بدفع الفدية أي مقابل ترب البلد كلها للنظامو 

يتذكر منشورات القناة أسماء السوون: طره يأبو زعبل يالعقرب يسا ر السوون، ي و ما يعني بوضوح أنهم ال 

يإنما كافة المعتقلي و يللقناة عناية خاصة بمسألة األسيرات حتف إن يستهدفون تحرير الوهاديي  فحسب 

سيرات في بند مختلفو ي ي  ضية األ سرى في بند ثم أفرد ق ضية األ سيس القناة عرض لق شور أ داف تأ من

 تكرر في منشورات مستقلةو

يحرص السيسي علف  م  تلك القضايا أيضا اإلشارة المتكررة إلف مسألة فلسطي ، يدير النظام في حصار غزة،

صر، يتمثل  شهد إجماعا في م ضايا التي ت ضا م  الق سرا يلي، يتحرير بيت المقدسو ي ي أي أم  المواط  اإل

 موقفا عاما لإلسالميي  يلعموم الشعب المصريو
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 و اتساع المرجعية الشرعية يتطبيق المراجعات4

شاي  القاعدة المعريفي  كالظوا ري   ضافت حفلت القناة بالنقل ع  م سوري يالربيش يأبي قتادة، ثم أ يال

سبون علف تيار الوهاد  سعودية ييعد م  م  ُيح سوون ال سليمان العلوان، ي و معتقل قديم في  شي   كال

سلفية، يإياد قنيبي الداعية األردني المعريف يالذي  سا ر الحالة ال أبرز الوجوه العلمية في السعودية بل يفي 

   السوون األردنيةو أفرج عنه قبل أشهر م

لك  الالفت للنظر  و دخول أسؤؤماء أخرى ال ُيعرف عنها االنتماء الوهادي بل  ي محسؤؤوبة علف السؤؤلفية 

شه مثل عبد العزيز  ضوا لبط سعودي يإن كانوا تعر ضد النظام ال شهورة  ست لهم مواقف م العلمية، يلي

سعودية؛ فا سوون ال سكران، يكال ما في ال أليل معتقل منذ أكثر م  عام ياألخبار عنه الطريفي يإبرا يم ال

منقطعة يلم ُيعرض للمحاكمة، يالثاني محكوم عليه بخمس سؤؤنواتو كذلك نقلت القناة مقاال ع  البشؤؤير 

س   شباب ي م في  سلفية العلمية بالمغرب، يجميع أيلئك أقرب إلف ال شي ي و م  رموز ال صام المراك ع

 سبعينات، فهم اآلن في أيا ل يمنتصف العقد الخامسومتقاربة فقد ُيلديا في مطلع يمنتصف ال

 ذا التوسؤؤيع للمرجعية الشؤؤرعية  و م  مراجعات خطاب القاعدة، يل ابها نحو االسؤؤتعانة بموهودات 

سوري، يفيما  صعب ال صي  يلو م  خارج التيار الوهادي، ي و ما تردد م  قبل في خطاب أبي م العلماء المخل

شر م  أدبيات أخرى كالمذك سم "عبد اهلل محمد"، ن ستراتيوية للمنظر الوهادي المعريف الذي يكتب با رة اال

يما حايلت القاعدة تطبيقه في العرال كما تهر م  تسريبات يثا ق الظوا ري يرسا له ألبي مصعب الزرقايي 

في مالي يحتف أبي بكر البغدادي، ثم ما تهر في يثيقة أزياد حول طبيعة التعامل مع سؤؤا ر األطراف األخرى 

 قبل التدخل الفرنسيو

يقد تخيرت القناة م  إنتاج أيلئك ما يخدم خطابها العام، فنشؤؤرت م  تفسؤؤير الطريفي حديثه ع  الفارل 

 يإياد قنيبمقال بي  الوالء يبي  سياسة االستعالء، يالهدف منه مواجهة الغلو يمنهج تنظيم الديلةو ينشرت 

ع  تقدير الوهاديي  القدامي حتف يلو أخطأيا الطريق يفشلوا في تحقيق أ دافهم ألنهم مهديا لم  بعد م 

يضيقوا لهم االحتماالت، ينقلت لسليمان العلوان كلمة حول الوحدة اإلسالمية ياألخوة يضريرة التخلق بالصبر 

شقال، ينقلت له كلمة أخرى  شرب )ي ي محايلة يالحلم لتوايز التنازع يال شأن التوحيد يخطورة ال في عظم 

لنفي تهمة التميع الذي ُترمف به القاعدة م  قبل تنظيم الديلة(و يبقية المنقول ع  المرجعيات يصؤؤب في 

 خانة الحث علف الوهادو
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سيال تلك  شرته القناة في  ذا ال صريحةالمرغير أن أخطر ما ن سطيني، فقد تحدث  اجعة ال ألبي قتادة الفل

ع  أن التيار الوهادي يشؤؤهد مراجعات ضؤؤخمة تسؤؤير به نحو االنفتاح بعد االنغالل يالعزلة ع  التيارات 

ست م  مهماته كفعل  سلفية )التي لي شعار ال صفوفه، يينعتق م   سالمية األخرى، يأنه يطرد الغلو م   اإل

 ة النودية، يم  كونه نخبة منطوية يم  خطابه اإلقصا يوجهادي( يم  التوربة يالعقلي

ضاء  ستهدفها نوحت في الق شل في تثوير األمة يأن ديا ر الردة التي ا ييعترف أبو قتادة بأن التيار الوهادي ف

عليه )ييعقب سريعا بأن سا ر التيارات األخرى فشلت أيضا في مشاريعها بأشد م  الوهاديي ( يلكنه األقدر 

النعمة اإللهية بعد الربيع العربيووو يتلك التغييرات تتأسؤؤس علف "ضؤؤرب مفهوم الوماعة  علف صؤؤيد

األيديولوجية، باالنفتاح علف األمة مما سؤؤيصؤؤيبع بالعديد م  األمراض التي تنتشؤؤر في األمة نفسؤؤها، مما 

شريع ا سيرث الم صر علف الوجود بالنمط القديم، ي سينعزل يينزيي م  ي شظيه، ي لوهادي م  سيلدي إلف ت

يقدر علف فهم الواقع الوديد، يُيَشبِّه الواقع الوديد بما حدث بعد يفاة النبي م  ضعف دير السابقي  يتولي 

"مسؤؤلمة الفتح" راية الوهاد، فقد يكون قا د الوهاد اليوم  و عديه باألمس )سؤؤيوا د أبو أيوب تحت إمرة 

 هادة(ويزيد ب  معايية يل  يشغله إال نصرة الدي  يتحقيق الش

صر  م: "أجناد  شور يذكر أن موموعات الوهاد في م يأبرز ما يلفت النظر في العالقة مع الموموعات األخرى من

مصر، المرابطون، حسم، جند اإلسالم في سيناء"و ي و ما قد يشير إلف أن بعض الخاليا م  تنظيم أجناد مصر 

يانتهت بمقتل عز الدي  المصري قا د التنظيم تعيد بناء نفسها م  بعد ما كان الظ  أن التوربة قد فشلت 

يخليفة مود الدي  المصؤؤري ) مام عطية(، كذلك تشؤؤير العبارة إلف نوع تنسؤؤيق أي تفا م جرى مع حركة 

حسم التي ال يزال التحليل األرجح أنها موموعات منسلة ع  تنظيم اإلخوان المسلمي  مم  تحولوا إلف العمل 

اب اسم "لواء الثورة" ي و ما يلشر إلف عدم يجود اتصال أي تفا م أي لعله يشير النوعي، فيما يلفت النظر غي

شر لوجود بقايا م   سيناء يل سالم في  سم تنظيم جند اإل ضا فإن اإلعالن ع  ا إلف يجود خالف مكتومو أي

 تنظيم القاعدة لم تنته في سيناء رغم العلو يالهيمنة لتنظيم الديلة في تلك الساحةو

 

 الساحات الوهاديةو متابعة 5

صومال، يحركة نصرة اإلسالم  شباب الموا دي  في ال سيال اقتصرت القناة علف نقل أخبار حركة ال في  ذا ال

شامي إال قليال، ي ذا القليل  و إبراز ا  شأن ال ستانو يلم تتنايل ال سلمي  في مالي، يحركة طالبان أفغان يالم
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سورياو إال أن الدعم يالتأييد لمبادرة بعض العلماء بعنوان " صا ل الوهادية في  شمل الف صلح خير" لومع  يال

ساحة ا تماماتها، يما إن كان  ذا يعبر ع  ا تمام  صورة ع  م صر فترة القناة يخطابها يمنع م  تكوي   ق

صل تنقل  سابات الوهادية علف مواقع التوا شأن الح خاص بمنطقة جغرافية بعينها أم  ي متابعة عادية ك

 فق يكيفما ُأْعِل  عنهاواألخبار كيفما ات

 

 و الوهاد اإلعالمي6

حرصؤؤت القناة علف تقديم نفسؤؤها كأداة إعالمية حيث "اإلعالم أكبر سؤؤالح يدمر معنويات األعداء ييزلزل 

صل،  ساحات التوا شر ا في  سها يطلبها م  المتابعي  لها ن شوراتها دعايتها لنف أركانهم"، يتكررت في من

صؤؤت علف إنشؤؤاء غيره، يفتحت يسؤؤيلة التواصؤؤل معها عبر بوت التليورام، يلم يلبث البوت أن تعطل فحر

يأعلنت استعداد ا تلقي االقتراحات بشأن تطوير العمل اإلعالمي، يأعلنت حاجتها إلف خبراء في أم  الهواتف 

يالحواسيب يمصممي جرافيك يناشري  علف مواقع التواصل العتماد م لنشر محتوا ا، ينشرت أكثر م  مرة 

صميما  ضعت ت ضريرة العمل اإلعالمي الوهادي، يي لكلمة الظوا ري ع  اإلعالميي  الوهاديي  يأ مية في 

سله إليها أحد المتفاعلي   سيب أر شأن أم  الهواتف يالحوا شرت مقاال في  صديقا لوديتها فقد ن دير مو يت

 م  جمهور او 

 

 خاتمة

 بينما يوري االنتهاء م   ذه الدراسؤؤة، يبينما نح  في مرحلة التوثيق، أغلق تطبيق التليورام قناة "حراس

الشريعة"، يتعذر توثيق بقية المعلومات إلف القناةو لهذا سنورد في نهاية الدراسة ملحقا بما سولناه مختصرا 

م  منشورات القناة مصحوبة في أحيان نادرة بتعليقات سريعةو ي كذا نحسب أن دراستنا  ذه ستوفر مادة 

 للمهتمي  لم تعد متوفرة بعد إغالل القناةو

 الدراسة المتتبعة لخطاب القاعدة بعض العناصر المحورية م  أ مها:نستطيع أن نستخلص م  
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سواء أكانت القناة مرتبطة بموموعة و0 شك فيها، ي ساحة بها ال  صر يفتح  نية القاعدة في الدخول إلف م

المسؤؤلحي  المنفذي  لعملية الواحات أي لم تك ، ففي الحالتي  نح  إزاء عمل جرى التحضؤؤير له قبل مدة، 

 ف اآلن تكوي  الخاليا يالتواصل مع الشبابويصار يستهد

يظهر في خطاب القناة تطبيقا عمليا لمراجعات القاعدة التي صؤؤدرت عبر عدد م  مفكريها في مرحلة ما و0

قبل الثورات العربيةو كما يظهر فيها تطبيق األفكار يالمقترحات االنفتاحية علف األمة يالتي شؤؤهدت نموا 

 ت العربية يما بعد اويثراء كبيرا في مرحلة الثورا

صري، مع تركيز و3 شعب الم ضايا العامة التي يوتمع عليها ال خطاب القاعدة الوديد حريص علف العناية بالق

 أكبر علف قضية األسرى، يبوجه أخص علف قضية األسيراتو

لة اإلسؤؤالمية، ييرى أو4 لدي ما كبيرا لمواجهة فكر الخوارج المتمثل بتنظيم ا عدة يولي ا تما قا ن خطاب ال

 انحسار نفول ا يمثل فرصة له ينبغي عليه أن يستثمر او

سلفية العلمية، يإن لم و5 سوبي  علف ال سع م  مرجعيته العلمية يينقل ع  علماء مح خطاب القاعدة يو

 يخرج بعد م  إطار السلفية، فلم يسول للقناة نقل ع  ياحد م  علماء اإلخوان أي حزب التحرير أي غير مو

سيلة  خطاب القاعدة  ذا لمو6 صرية، ي و ما ال يمك  التكه  بنتا وه قبل يجود ي ُيختبر بعد في البيئة الم

إعالمية قوية تعمم  ذا الخطاب، ي و ما لم يتحقق لهذه القناة، ال سؤؤيما بعدما أغلقت يلم يتوايز عدد 

 المشتركي  فيها األلف يما ة مشترب تقريباو

كعملية الواحات لم يك  ممكنا أن ُيسمع ع  قناة "حراس لوال بيان جماعة أنصار اإلسالم بعد عملية قوية و2

 الشريعة" في يقت قريبو فقد أعطت العملية زخما إعالميا ياسعا للقناةو

 

 ملحق 

 مصر الكنانة" –مختصر ما نشرته قناة "حراس الشريعة 

كان األصل تسويل ما نشرته القناة بغرض إجراء تلك الدراسة، فواء تسويال مختصرا لمحتوي ما ُنشر، يأحيانا 

ضع بي  عالمتي اقتباس، يأحيانا كان  سريعةو يفي حالة نقل نص فقد ي ضية ال مع بعض التعليقات العر
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ها منشؤؤورات القناةو يأحيانا النقل بالمعنفو كذلك جرى تصؤؤحيح األخطاء اللغوية ياإلمال ية التي حفلت ب

 ُدِموت بعض المنشورات في منشور ياحد إن كان نفس المعنف يالغرضو

 

 0204أكتوبر  01

 قناة جهادية تحريضية "حتف تعي األمة الوهاد الشرعي المنضبط بعيدا ع  فتنة اإلرجاء  يالغلو" و0

ان، القناة يكتب بها أسود م   ثغور "أيل قناة جهادية عاملة م  مصر الكنانة، دعوة جهادية باللسان يالسن و0

 العز"

صبح الواجب المتعي  أكثر يجوبا  للدفاع ع  االعراض م" و3 سقوط رايتهم ي ع أفول نوم خوارج البغدادى ي

 المنتهكه يالشريعة المعطلة"

سلون ع   و4 ستمللنها أم تتكا ستفرغ لكم فهل  ساحة قريبا  صر وو يفيه "فها  ي ال شباب في م تحريض لل

 األمانة"حمل 

 منشور طويل ضد "تا رة الدعشنة" منقول ع  "حسام األموي" و5

 تحريض علف أ مية اإلعالم في معركة الوهاد و6

شرطة( ي)رؤيس  و2 صليبيي  ي)رؤيس اإلجرام م  قادة الويش يال صر بأنهم: اليهود يال تحديد لألعداء في م

 الصحفيي  المحاربي  لشرع اهلل(

 رعون في معاناتهممنشور دعم لألسرى يتشبيههم بسحرة ف و8

"سيفتح في مصر الكنانة باب الوهاد يستوند الكتا ب يسيهزم الومع ييولي الدبرو القا رة يدمشق بوابتا  و1

 فتح بيت المقدس"

 لم ننس األسرىوو يالتوقيع أليل مرة بؤ "قاعدة الوهاد" و02

صير اإلع و00 سوناء طرة يالمحكومي  باإلعدام ياعتراف بتق سو  العقرب ي سوناء  الم الوهادي تعاطف مع 

 عنهم ييعد بأنهم ل  يقصريا بحقهم

دعوة لبقية نوافد اإلعالم الوهادي أن يدعم القناة ألنها تمثل الوبهة في مصؤؤروو يالتي ل  تكل يل  تمل  و00

 حتف يتحرر األقصف ييدحر اليهود ييخرج األسرى ياألسيرات
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صادقي  يال و03 ضبطة  ما "منهونا دعوة للحق يرحمة بالخلقو متابعة علماء األمة ال شرعية المن مرجعية ال

 أصالن الزمان لدعوتنا"

 تذكير باالستشهادي يمنزلته بكلمة ألبي يحيف الليبي يلكر اسمي محمد عطا يمصطفف أبو اليزيد و04

شام ياليم  يطالبان يالمغرب يفلسطي  مع الدعاء بأن  و05 منشور متضام  مع الموا دي  في الصومال يال

 لألسرى يالشفاء للمرضف يالمعافاة للورحف يفتح الباب في مصر، يدعاء بالفرج

 دعاء بطول البقاء يالحفظ للظوا ري و06

ضد العربوو يالتعليق: " ذا  و02 صرية  صريح حاخام يهودي طافح بالعن سرا يلية لت صحيفة إ نقل ع  

المورم ل  توده علف قوا م اإلر اب أبدا فإر ابه محمي يمشؤؤريع ديليا يفتخر بإر ابه يالمنهزمون يتبرأين 

 الوهاد"م  

 

 0202أكتوبر  02

اقتباس كلمة للظوا ري "ألن نكون عشرة نقدم لألمة قدية صالحة خير م  أن نكون عشرات األلوف تنفر  و08

 األمة منهم"وو ي ي موجهة للدياعش

 إعالن ع  القناة و01

 منشور افتتاحي و02

اهلل حديث في التحريض علف الوهاد "م  خير معاش الناس لهم رجل ممسؤؤك عنان فرسؤؤه في سؤؤبيل  و00

يطير علف متنه كلما سؤؤمع  يعة أي فزعة طار عليه يبتغي القتل يالموت مظانه" ييركز علف معنف "يطير 

 علف متنه" الدال علف قوة الحركة يسرعة المبادرة

 ينشر إحصاء ألعمال حركة الشباب الموا دي  في الصومال و00

شاء القناة: )دعوة للوهاد المتعي  بال غلو يال  و03 شور ع  أ داف إن سيات  –إرجاء من سا صر أ شباب م تعليم 

لتكون عي  شباب مصر علف أخبار  –أن تكون إعالما بديال  –نصرة األسيرات  –نصرة األسرى  –العمل الوهادي 

ساحات الوهادية المختلفة  سيرته  –ال شو وا الوهاد يعطلوا م صر مرتزل البغدادي فقد  ضح خوارج الع  –ف

صليبي  صد اإلعالم ال س –التعاين علف  ضي ا ستم صر(وو ي تقبال االقتراحات يالتعاين لرفع راية الوهاد بم

 السفينة حتف تحرير بيت المقدس
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 إعالن متكرر ع  القناة و04

صفهم فيه بالومع بي   موية الخوارج يدجل  و05 ضد تنظيم الديلة ي سطيني  شور ألبي قتادة الفل نقل من

شيوعيي  في الدعاية، ي سة أخالقهم، يكدب البعثيي  يال ضالل الريافض يخ شيطان في التدرج بإ تمثلهم ال

 الناس

سوا  و06 صر، يأن الدياعش لي صارخات، يحكم عمالء اليهود لم سيرات ال صروو بدافع األ شباب في م تحريض لل

سلم في موط  يوب  شوع يال أقوى قلبا منكم، فالبدار البدار يالعزيمة العزيمة، يلتعلموا ان م  خدل امرء م أ

 يس األشهادفيه نصرته إال حدله اهلل علف رؤ

صبوني( مع الحرص علف كونهما  و02 سكر اغت سكر )الع شعار منا ض للع صورة لفتاتي  يرفع   ضع  ي

 منتقبتي  )ملثمتي  لغرض التأمي ( في لقطة تتفق مع ضوابط السلفية الفقهية يضريرة النصرة لإلخوان

صر م   و08 سالم بن شر أمة اإل صر إلا فتحت يجندت الكتا ب فلتب اهلل يفتح قريب، "إن معركة الوهاد فف م

فما سؤؤاند اليهود الطاغوت السؤؤيسؤؤف إال ألنهم يعلمون خطورة  ذه الوبهة عليهم، فافتحو ا يأفشؤؤلوا 

 مخططهم يدمريا أصنامهم"

 شعر تحريضي، "أحل الكفر باإلسالم ضيماوووو"، ي و مما قيل في زم  الحريب الصليبية و01

 إعالن ع  القناة و32

صدير  و30 ضحت الحقا ق "كلمات اإلعالم  الوهادى فف  ش  إلا ي صات الكال صا شد قتال م  ر األعداء تكون أ

 يكشفت االفتراءات"

 كلمة سيد قطب "كلماتنا ستظل عرا س م  الشمع" لكنه نسبها لعبد اهلل عزام و30

ساعة  و33 صابة 2:03أيل خبر ع  عملية الواحات )ال شتباكات  5م( " الب طاغوت ي إ صري في ا م  األم  الم

 للهم أفتح باب الوهاد فف مصر الكنانة"مع مسلحي  في الويزةو ا

 لم ننس مشاي  الوهاد خلف القضبان، يفك أسركم عهد علينا أي نستشهد كحمزة و34

 يرى أن أسود الكنانة المرابطون علف ثرا ا  م "أجناد مصر، المرابطون، حسم، جند اإلسالم في سيناء" و35

 نشر صورة النقيب إسالم مشهور قتيل عملية الواحات و36

 هلك اهلل السيسيدعاء بأن ي و32

 حفاية باألخبار المتتابعة ع  عملية الواحات و38
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 تحريض للشباب علف الوهاد و31

كلمة ألبي يحيف الليبي "لو كانت المعركة بيننا يبي  أمريكا علف شؤؤيء حقير تافه م  أمور الدنيا لخليناه  و42

شرع اهلل  ضوع ألحكام لكم مند زم  يلك  المعركة  ي معركة توحيد معركة عبودية معركة اتباع ل معركة خ

 اهلل معركة إيمان، ي دا ما ال نسايم فيه أحدا"

 نقل ع  الوزيرة ألخبار عملية الواحات و40

 نقل أسماء قتلف عملية الواحات و40

صابها أمام زيجها في أحد  و43 يضع فيديو لزيجة أحد المعتقلي  التي تريي قصة محايالت التحرش بها ياغت

 مقرات األم  الوطني

 قل عبد الكريم صلوحه في سو  طرة بسبب اإل مال الطبينقل خبر يفاة المعت و44

 يضع صور النقيب عمري صالح المقتول في عملية الواحات و45

 الواحات –مقدم باألم  الوطني  –صور مقتل أحمد جاد جميل  و46

معلومات ع  أحمد جاد جميل يتدرجه الوتيفي يأنه اب  اللواء جاد جميل مدير مباحث الويزة السؤؤابق  و42

 يوط السابقيمدير أم  أس

 صورة المتياز كامل و48
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 32نقل ارتفاع القتلي إلف  و41

 متابعة لعملية الواحات و52

 إعالن ع  القناة و50

كلمة للظوا ري "ستتحرر مصر الكنانة م  رجس الطواغيت يسيخرج األسرى ياألسيرات يستوند الكتا ب  و50

 يت المقدس"لتحرير بيت المقدس م  رجس اليهودو القا رة يدمشق بوابتا فتح ب

 ترييج دعا ي لفيديو لملسسة المالحم التابعة للقاعدة و53

ييزيل ما علق بها م  أمراض  ، ن الله بالوهاد يشفي صدير قوم ملمني آية )قاتلو موو ( يتعليق عليها "إ و54

 يال تتخلص منها صدير الملمني  إال بالقتال"، ي ذه األمراض ال تُزال إال بالوهاد، يآثار ينتا ج، يأعراض
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القناة يبارب عملية الواحات ييرا ا "سؤؤتغير التأري  الوهادي في أرض الكنانة" لكبر العدد ينوعية فريق  و55

 القتلفوو يأنها "شعاع نور يبارقة أمل للوميعو اللهمب ارب في كل م  أعد يخطط يشارب"

 نشر التسريب الصوتي لعملية الواحات و56

 نشر أسماء القتلف في الواحات و52

وعية ما يقال في المنشؤؤورات األيلف عقب العمليةوو مع التركيز علف "يجود تحليل لعملية الواحات كن و58

اخترال للشرطة، العملية دليل علف أن الوهاد في مصر قد تنطلق شرارته في أي يقت، العمليات المسلحة  ي 

 التي تللم النظام يتبرد نار الثكالف يتثأر للشهداء يترسم الطريق لدييهم ألخد حقهم"

ستقبال المقترحات يالتعاين علف العمل اإلعالمي الوهادي أل ميته، يتحرض القناة تعل   و51 ستعداد ا ال ا

 الشباب علف التعاين اإلعالمي أل ميته يضريرته

 منشور دعا ي يطلب نشر القناة لتصل "ألكبر شريحة في مصر" و62

 إعادة نشر مباركة العملية  و60

سالمية  و60 سليمان العلوان حول الوحدة اإل صبر يالحلم لتوايز التنازع نقل كلمة ل ضريرة التخلق بال ياألخوة ي

 يالشقال

ستويب للتعاين معهم أي  و63 شر لم صنع الرجال" )يتقديري أنه ن صميم بدا ي بعنوان "الحياة الهازلة ال ت ت

 لعله إيحاء بهدا يأنهم ينشرين موهود م  يرسل إليهم(

 إحصا ية قتلف الواحات و64

سمع العالم و65 صر بها م  يدافع عنها ييذيد ع  حما ا حتف تطبق  "م  أرض الكنانة ننطلق لن أجمع أن م

سيرات يل  نكل أي نمل يفينا عرل  سرى ياال سود العدل ييعود األم   يترجع الحقول ييخرج اال شريعة يي ال

 ينبض ياخواتنا فف السوون عند طواغيت الردة"

 مباركة جديدة م  فريق القناة للعملية و66

 اب الموا دي  في كينيا م  يقت دخول قواتها إلف الصومالنشر إلحصا يات حصيلة حركة الشب و62

 نقل كلمة إلبرا يم السكران!! )له داللته( و68

نقل كلمة ألبي قتادة تتضؤؤم  التنبيه علف خطورة نشؤؤر اليأس مهما بلغت الفت وو يأن المهمة طويلة  و61

 يلك  الوعود الربانية كافية لم  يوا دين
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 حق يلو لم يتبعه الناس"نقل كلمة للطريفي "ال بد م  إتهار ال و22

 ضابط م  يزارة دافع إدارة كابول في عملية استشهادية 05نقل خبر سقوط  و20

نقل كلمة لمصؤؤطفف حامد في "حرب المطاريد" ع  أ مية دراسؤؤة طرل يأسؤؤاليب حريب العصؤؤابات  و20

 باعتبار ا الحريب التي تستطيع الشعوب خوضها

 طول النفس يالصبر كلمة أخرى ع  حرب العصابات يأ ميتها ياحتياجها  و23

 نقل كلمة  اني السباعي ضد يصف قتلف الواحات بالشهداء لسابقة جرا مهم و24
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 نشر إصدار ملسسة المالحم لخالد ب  عمر باطرفي و25

مة للظوا ري: "ا و26 لسعي الواد للتغيير أكبر م  تصور البعض أنه ممك  أن ينصر األمة المسلمة ي و  كل

 ييصوب لاب"، ينقد  ذا، ه يكتبهجالس في مكتبه يسط أيراق

صدير أ لنا  و22 شف  صورة الناجي م  عملية الواحاتوو مع تعليق "يجهه يريي حقيقة ما جرىو اللهم ا شر  ن

 بمصر الكنانة مم  طغف عليهم"

 طلب م  المتابعي  لنشر القناة و28

 كلمة للطريفي في معنف االبتالء يالصبر السابق للتمكي  و21

قل خبر يقوع قتلف يجرحف في  و82 باب ن كة الشؤؤ عد  ووم ليلي لحر حاد اإلفريقي ب صؤؤفوف قوات االت

 الموا دي  في الصومال

نقل كلمة ألبي مصؤؤعب السؤؤوري ينقد فيها ما فعله بعض الوهاديي  يرؤيس طلبة العلم م  جر م  و80

الوسط الوهادي للدخول في معارب مع األيساط اإلسالمية يالمتدينة ياشتراطهم شريطا تعتبر قياسا ألحوالهم 

 تعويزية، مما أضر بعالقة السلفية الوهادية بباقي المكونات يعاد عليها بالضرر"

"تركيز الموهود العسكري علف العدي األشد خطرًا نهج نبوي سار عليه الخلفاء الراشدين، ياألمراء المهتدين  و80

  م  بعد م إلف يومنا  ذاو فعندما سؤؤقطت قريش تهايت قالع العرب في شؤؤهور معديدة، فم  ضؤؤل ع

 قريش الكبرى بل يقريش الصغرى يانشغل بأشباه بعض العربان في البوادي فقد أخطأ النظر"
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يد  و83 نه يوب تور ناس يأثر ا علف مواقفهم يأ نقل اقتباس مطول للطريفي م  تفسؤؤيره في طبا ع ال

 الطبا ع يإخضاعها للحق )الشواع يحفظ أدلة اإلقدام، يالوبان يحفظ أدلة السالمة(

 ا يل لعملية الواحاتينقل إدانة إسر و84

شرب )يتقديري أنها  و85 سليمان العلوان في أن أعظم األيامر التوحيد يأعظم النوا ي النهي ع  ال نقل ع  

 موضوعة لموابهة التهمة بالتميع(

 نقل ألبي قتادة ع  "ياجعلنا للمتقي  إماما"، ال يكون إمامهم إال إن كان أتقا م و86

  اشتاج محمد الحايس في نقل خبر ع  أسرة محمد الحايس يإطالقهم  و82

المرتد المورم السؤؤيسؤؤي: يوب عدم السؤؤماح بتحقيق أ داف اإلر اب في التأثير علف الريح المعنوية  و88

شعب المصري أم تقصد معنويات  صراخ علف قدر األلم أيها المورموو يما عالقة ال للشعب المصريو يتعلق: ال

 ك يا مورمجنودب الدي  يتضح  زالهم ي شاشتهم يجبنهم عند أيل مح

سريبات تندر  و81 سالح حماس ثم يعلق: "ت شأن  سطينية ب صادرة ع  مكتب المخابرات الفل سريبات  ينقل ت

 بعواقب ال يحمد عقبا ا"

نقل كلمة للشي  مختار أبي الزبير ع  االجتماع ينبد التفرل ياحترام شيوخ الوهاد يعلما ه يالحرص علف  و12

 نشر ما يفيد يالحدر م  نشر الشا عات

ست لداعش يإال ألعلنت يكالة مقال من و10 صري" يوزم فيها بأن العلمية لي شور لؤؤؤ "األخ الموا د منير الم

أعمال النبأ "بقتل مئات م  جيش الردة"، يأنها رسؤؤالة للنظام "الحرب في بدايتها، يأن أ ل مصؤؤر ال يبيتون 

ة لعساكر الفرعون "أن خلوا علف تلم يال يركعون لطاغوت"، يرسالة لسدنته م  األم  الوطني "المرتد"، يرسال

بيننا يبي  الطغاة يإال ستذيقوا ما لاقوا"، يرسالة لشباب مصر "الوهاد ليس قاصرا علف التنظيمات المغالية 

في الدي  يالتي تكفر الموا دي  يتتاجر ببعض العمليات ضؤؤد الطواغيت"، يتحريض للشؤؤباب علف الوهاد 

هم يانصري م يادعمو م، ليسود العدل يتحكم الشريعة يُيزال "دينكم إخوانكم الموا دين، ليديا ع  أعراض

سنة،  صر يحاراتها، يُتزال البدع يتعم ال شريعة اهلل يأحكامه فف أزقة م شر  الفقر يالظلم، فما أجمل ان تنت

ييأم  المسلمون علف أ ليهم يأعراضهم ييخرج األسرى ياألسيرات، ياشباب اإلسالم فف مصر الفتح، يا أبطال 

شر المرحل ة، الهمة الهمة، يالعزبمة العزيمة، فدينكم دينه خرط القتاد" )يتعليقي أن المقال يكرر نفس ما ين



 

 

تدخل مصر بوجه جديدحراس الشريعة: "القاعدة"  19   22 نوفمبر 1027  

 

علف القناة فإما أن الكاتب م  فريقها أي  و القا م عليها أي  و م  الموموعة القيادية التي تتلقف القناة 

 عنها(

 الموا دي  يلو بكلمة أي بدعاءنقل مقال إلبرا يم الربيش للقاعدي وو يحرضهم فيها علف نصر  و10

 خريطة أفغانستان يالقوى المسيطرة عليها و13

 نقل كلمة رقا قية ع  إياد قنيبي و14

 نقال ع  نورس –إحصا يات ع  حصاد طالبان أفغانستان في شهر  و15

منشور ع  يجوب فك األسير، يضم  فكهم التعريف بقضيتهم إعالميا يمعرفة أحوالهم "يوب علف كل  و16

عطاء  ذة القضية االيلوية فف العمل اإلعالمف خاصة يالعمل الوهادى عامة فكتابة أسماء إخواننا فف مصر إ

صناع القرار  ضايقات توعل قضيتهم أمام أعي   سايمات يم سرى يأماك  احتواز م يمايتعرضون له م  م األ

سلط اهلل علينا الذل  صيرا فف حقهم فما  صر الكنانة"وو "كفانا تق صيرنا م  قيادات الموا دي  فف م إال بتق

فف فريضؤؤة الوهاد ياسؤؤتنقال األسؤؤرى يفكاكهم"وو سؤؤوناء العقرب يالوادي الوديد يطرة يأبو زعبل يجميع 

سواني  ييخفف ع   سة، فتفعيل  ده القضية إعالميا يرعب ال سقا يأعماال ملمو سوونوو "نريد جهدا من ال

 اإلخوة داخل األسر"

 يالموا د، فكل موا د ثا ر يليس كل ثا ر موا دامنشور لهاني السباعي ع  الفارل بي  الثا ر  و12

 

 0202أكتوبر  03

تحت عنوان "الو م المتبدد" يوري التركيز علف كلمة "يا باشؤؤا احنا مناتر بسوو عربيات جديدة يسؤؤالح  و18

 يمفيش حد متدرب" ضم  التسريب الصوتي

صر الكنانة أقل بكثي و11 سول الوهاد بم سندفعها إلا قام  ستمراء الذل "تكاليف الوهاد التف  ضريبة ا ر م  

يالخنوع لقرارات الطواغيت يالتسؤؤليم بما يفعلونه فف أرض الكنانة"وو يُيعدد األحوال الصؤؤعبة بمصؤؤر م  

سو  الدعاة  سطي  ي صرة غزة يتدمير الوهاد بفل سيناء يمحا سلمي  في  شريعة يقتل الم تحكيم غير ال

ساء ييضعه  م شباب يموزرة رابعة يالمشاي  يم  يفضح مخططاتهم، ياعتقال الن ع الونا يات يتصفية ال

شر الفواحش يالخمور  ضعي  لتعليمات اليهود ياألمريكان، ين صل الديلة م  العسكر الخا سيطرة علف مفا يال

 ياالنحالل األخالقي، يتشويه اإلسالم، يدعم يسا ل اإلعالم التي تطع  في الدي 
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 منشور ع  لمالا يخشون الوهاد في مصر و022

قال ألبي  و020 عد م تاح ب هادي يأنهم يسؤؤيرين نحو االنف يار الو خل الت حدث دا تادة ع  التغييرات التي ت ق

االنغالل يالعزلة ع  التيارات اإلسؤؤالمية األخرى، يطرده للغلو، يكيف أن التيار الوهادي ينعتق م  شؤؤعار 

خبة منطوية السؤؤلفية )التي ليسؤؤت م  مهماته كفعل جهادي( يم  التوربة يالعقلية النودية يم  كونه ن

بأن التيار الوهادي فشؤؤل في تثوير األمة يأن ديا ر الردة التي  به اإلقصؤؤا يو ييعترف أبو قتادة  يم  خطا

استهدفها نوحت في القضاء عليه )ييعقب سريعا بأن سا ر التيارات األخرى فشلت أيضا في مشاريعها بأشد 

لربيع العربيووو يتلك التغييرات تتأسؤؤس علف م  الوهاديي ( يلكنه األقدر علف صؤؤيد النعمة اإللهية بعد ا

"ضرب مفهوم الوماعة األيديولوجية، باالنفتاح علف األمة مما سيصيبع بالعديد م  األمراض التي تنتشر في 

سيرث  صر علف الوجود بالنمط القديم، ي سينعزل يينزيي م  ي شظيه، ي سيلدي إلف ت سها، مما  األمة نف

م الواقع الوديدوو ييشؤؤبه الواقع الوديد بما حدث بعد يفاة النبي م  المشؤؤريع الوهادي م  يقدر علف فه

ضؤؤعف دير السؤؤابقي  يتولي "مسؤؤلمة الفتح" راية الوهادوو فقد يكون قا د الوهاد اليوم  و عديه باألمس 

 )سيوا د أبو أيوب تحت إمرة يزيد ب  معايية يل  يشغله إال نصرة الدي  يتحقيق الشهادة(

صر أمره ليس لك "أنت مكلف في حمل  و020 سك علف القتال يأن ترغبالملمني  فيه يتحثهم عليه، أما الن نف

 بل هلل"

 منشور ع  الفرقة الناجية يأنها األمة الوسط بي  اإلرجاء يالخوارج و023

تعليق علف تصريح ر يس البرلمان "م  يريد يطنا غير مصر فليرحل" بالقول: عمالء خونة احتلوا مصر  و024

 الكنانة ييطردين أ لها"

سلمي   و025 ُسِقَيْت منها الكثير بيوت الم شعرين بالمرارة التي  سرة الحايس " ل اآلن ي تعليق علف نداءات أ

 المغيبة أبناء م بأيدي  ذا المورم يأمثاله م  مرتدي الداخلية المورمي "

شاير يالتعاين في بعض األعمال الدعوية الوهاديةو يخبراء  و026 صممون خبراء للت يطلبون للعمل معهم "م

 وال أم  المعلومات يحماية الحواسيب يالهواتفو يناشرين للنشر في مواقع التواصل االجتماعي"في م

 

 0202أكتوبر  04

 إعالن ع  القناة يتعريف بها ييضع عنوان للتواصل معها و022
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 اقتباس للبشير اإلبرا يمي ع  أ مية القرآن يقدره و028

 م  حسم 00خبر اعتقال الداخلية لؤ  و021

 طلب دعم القناة و002

سببها في نقل  و000 صحة لت شبكة بالواحات جيدة يال  صاالت "مكدبا لمورمي الداخلية: ال صريح يزير االت ت

 الموزرة"

نقل ألبي قتادة ع  قرب الصؤؤلة باهلل يقيام الليل يالدعاء ثم ختم بؤؤؤؤ "االجتهاد في الفت  ال يمدح  و000

 ياالقتصاد في سنة خير م  دلك"

ا دي ( رخيصة ليست غاليةو تأكديا م  قتل الكفار نشر يصية اشتشهادي يفيه "أرياحكم )يقصد المو و003

 فقط، يال ترخص نفسك في موط  فيه ريبة"
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"الطاغوت السؤؤيسؤؤف لقناة "فوكس" األمريكية: ال مكان للدي  في الحكومة المصؤؤرية مطلقا، ي يوب أن  و004

 ن ارتداء الحواب أم ال"يكون  ناب فصل بي  الدي  يالديلة ييوب علي المصريات أن يقررن إن ك  يرد

نقل تصريح السيسي ع  الديلة الفلسطينية التي تحفظ أم  المواط  اإلسرا يليو ثم التعليق بالقول:  و005

صريح إال  يلكد علف أم   سبة اي ت سيسف فال تمر منا صر ال شاغل لفرعون م شغل ال صبح أم  اليهود  و ال "أ

 المواط  اإلسرا يلي يكأنه أحد حكام تل أبيب"

   فضل الوهادحديث ع و006

 نقل ألبي قتادة ع  ضريرة تواضع الموا د و002

 نشر مبادرة الصلح خير بي  موا دي الشام و008

 كلمة يدعاء في يحدة الموا دي  وو يبدي كتعقيب علف مبادرة العلماء للصلح و001

 تحريض علف الوهاد بكلمة قصيرة و002
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 كلمة ع  األسرى وو يالتوقيع بقاعدة الوهاد و000

وا دي  األيا ل يإن لم يحققوا النصؤؤر ألنهم  و000 نه حفظ موهود الم هدف م ياد قنيبي يال منشؤؤور ع  إ

 بتضحياتهم مهديا الطريق يكشفوا الخيارات 

 دعم مبادرة العلماء في الشام بمقال حسام األموي و003

التفكك  كلمة إلبرا يم الربيش ع  ضؤؤريرة ترب األنانية يحمل  م األمة، يأن األنانية أسؤؤرع الطرل إلف و004

 ياالنهيار

 نشر عملية السيطرة علف معسكر سنبي القا م علف حراسة شركة ساتوم الفرنسية في مالي و005

شعوب، فإن انتزعها منهم الطواغيت يجب علف أ ل الوهاد تحويل األمر إلف مفتاح  و006 الكرامة م  فطرة ال

 صراع كي تثور الشعوب علف م  سلبها كرامتها

 د، عليك األخد بمبدأ القناص: طلقة لكل رأس يتحرب""عندما توشك دخيرتك علف النفا و002

 دعم مبادرة الصلح بي  العلماء و008

 فتح سبيل للتواصل مع إدارة القناة و001

 أيام علف اختفاء الحايس يرفض أ له لرياية مقتله 6تنبيه لمرير  و032

 

 0202أكتوبر  02

 كلمة للظوا ري: ل  نترب ثأر شهدا نا ما دام فينا عرل ينبض و030

 تعريف بالقناة و030

 مقال إبليس شهيدا لهاني السباعي و033

 نشر إجابة الظوا ري علف سلال: كيف توفق بي  قيم تعليمك الطبي يقتل أنور السادات و034

 نقل ع  البشير عصام المراكشي في حال األمة يكيف يمك  لكل أحد أن يخدم فيما يحس  و035

 يضع بوت جديد للتواصل بعد تعطل القديم و036
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ت أسؤؤيوط لوقوع اشؤؤتباكات مع مسؤؤلحي  يعتقد أن لهم عالقة خبر إغالل أجهزة األم  لطريق الواحا و032

 بعملية الواحات

 تصريح الداخلية ع  اشتباكات طريق أسيوط الواحات و038

 نقل األنباء المتواردة ع  سيارات إسعاف لمدينة الخارجة بعد أنباء االشتباكات و031

ا محتوزي  لديها بقصف اسيرا م  الويش المالي كانو 00"جماعة نصرة اإلسالم يالمسلمي  تعل  مقتل  و042

 للوبش الفرنسي في بوادي تي  بيدن" بشمال مالي ياستشهاد ثالثة م  مقاتليها"

 كلمة إلبرا يم الربيش في فضل األنصار حي  آييا الموا دي  المهاجري  )المعاصري ( و040

 قصف يستهدف القاعدة العسكرية للقوات الصومالية في كسمايو  و040

نة، رسالة م  خطوط القتال"وو نصا ح للطليعة المقاتلة في مصر ألنها "إلف أسود العقيدة في مصر الكنا و043

صادر لها يقال  ضع لهم م صر: تعلم الدريس األمنية يي صري في التاري  المعا سيمر بها الوهاد الم أ م مرحلة 

صر  و الوانب األمني" وو يكان التركيز علف الوانب األمني   شل الموموعات الوهادية في م سباب ف و "أكثر أ

 صلب المقال

 نقل ع   ووم لحركة شباب الموا دي  في الصومال و044

 تصميم "البكاء علف المدابح دين عمل شيء كدب ال حاجة لألمة فيه" سليمان العلوان و045

شباب  و046 صومال يالمغربوو ييقول "حق ل شام يال صر يدعم الوهاد في ال شور تحريض علف الوهاد في م من

ساحة يلم يتركوا األمة في نازلة إال تصديرا بصدير م العارية مصر أن يفتخر بأن أبطال الكنانة ال تخل و منهم 

صف يجمع الكلمة يالدعاء علف أ ل الغلو يالغالة  صر يلهم بوحدة ال شباب م صر ل للمحتلي "وو مع الدعاء بالن

 "اللهم طهر مصر م  فكر تكفير المسلمي  يالموا دي "

 

 0202أكتوبر  08

 أنفسهم لهيئة تحرير الشام في ريف حماة الشرقيعنصر م  الديلة يسلمون  04خبر  و042

 إعادة نشر لبيان الصلح خير مع دعمه م  قبل تنظيم القاعدة في بالد المغرب و048

 نقل تصريحات المتحدث باسم اإلمارة اإلسالمية في أفغانستان لدبيح اهلل موا د   و041

 إعادة نشر لمقال إياد قنيبي و052
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 نقل بيان لذبيح اهلل موا د و050

 االنفوارات في الصومالنقل أخبار  و050

شباب  و053 سي تابع لحركة  شهادي يانغما ست سا  بلود قام بها ا شهادة بأن تفوير فندل نا نقل ع  يكالة 

 الموا دي  حيث أن الفندل يقطنه مسليلون حكوميون يعناصر م  جهاز األم  ياالستخباراتو

 ييصف السيسي بالطاغوتخبر عزل محمود حوازي )تسميته باللواء ال بالفريق أيل( ييصفه بالمورم  و054

 خبر تعيي  محمد فريد حوازي ييصفه بالمورم مع يصف السيسي بالطاغوت المرتد و055

 دعاء "اللهم فكك جيش طواغيت مصرو اللهم عليك بهموووو" و056

 خبر إقالة مدير األم  الوطني و052

 خبر إقالة مدير إدارة العمليات بالقوات الخاصة باألم  المركزي و058

 مدير جهاز األم  الوطني الُمقال تاري  اللواء محمود شعرايي و051
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تحريض علف الوهاد "قم يا أخي ياسؤؤتوب لما يحييكوو قم يا أخي فقد علمني الوهاد أن النية حسؤؤمت  و062

سلمون مقاتلون في كل لحظة يال ينتظرين فقط إال  سرير "الم ياآلجال ختمت ووو"، ياقتباس م  كلمة رفاعي 

 اإللن بالقتال"

شهادة مقال عنه–نيويورب تايمز نقل تقرير  و060 شور علف يكالة  شباب الموا دي  التي  -المن ع  حركة ال

 منعت الرشايى يالمخدرات يالموسيقف، ي و ما يحظف بقبول أغلب الصوماليي 

 رسالة إلف األسرى )المخديلي ( "لستم يحدكمو نح  معكم ينشعر بكم" و060

 شعر ع  األسرى و063

 لعلما يةإعادة نشر لمبادرة الصلح الشامية ا و064

سا  بلود و065 سي   0خبر آخر ع  تفوير فندل نا صومالي يمقتل أكثر م  خم المملوب لوزير األم  الداخلي ال

بينهم يزراء ينواب في البرلمان يمسؤؤليلون في األجهزة األمنية نتيوة الهووم بسؤؤيارتي  مفخختي  تبعها 

 انغماسيون
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المسلمي  الدي يلكد أن قتلف الونود األسرى نشر بيان ملسسة الزالقة التابعة لوماعة نصرة اإلسالم ي و066

 الماليي  إنما كان بفعل القصف الفرنسي

 "إّنما ثباُت الُخطف م  اهلل عز يجل يبقاُء القدم علف طريِق الحّق يإن عثرت فهف ِمّنًة منه يحده" و062

لف ياثة عنشر صور التعامل األمني المصري العنيف في القبض علف النساء مع تعليق "ديننا ال يعرف الد و068

 األعراض، أي التعامل مع جراحنا بقلب ميت بارد، يبال معرض مشغول!"

، يعفاف المسلمات أمامكم ينتحر، تقومون قومة ياحدنشر صورة "العسكر اغتصبوني" مع تعليق "متف  و061

 ؟"يصعاليك الكفر ألعراضكم تنهش ثم تستتر، ينطفة اإلجرام علف مرآكم تتهكم يتنتقل

 ق "ل  أحرضكمو ل  أخاطب قلوبكم يعواطفكمو سأدع الِعرض يتحدث"نشر صورة أخرى مع تعلي و022

 صورة أخرى للقبض علف سيدة "م  لم يحرضه ِعرضه يشرفه ل  تحركه الكلمات" و020

 صورة أخرى يبنفس التعليق و020

"معركة اإلسؤؤالم مع أمم الكفر لم تك  يليدة عامي  بل  ف نتاج جهد يعمل شؤؤال م  قادة الوهاد  و023

سني  لاقوا  شرات ال ستزيل ع ضيع تلك الوهود المباركةو ي خاللها ألوان االبتالءات يالمح  يما كان اهلل لي

الفت  يتذ ب التنظيمات الو مية يالتف تعتمد علف كاميرات التصؤؤوير الحديثة ": أفأما الزَّبد فيذ ب ُجفاء 

 يأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض{

صر جميع الحلول مع الطواغيت يل و024 صل بهم للعدل الربانف يالحكم "جرب أ لنا فف م م يوديا حال موديا ي

اإلسؤؤالمفو مابقف اال الحل الذى يفر منه الكثيرو انه الوهاد فف سؤؤبيل اهلل عزيجل "يقاتلو م حتف التكون 

فتنة ييكون الدي  كله هلل " إن  كان رصؤؤاصؤؤهم غلب سؤؤلميتنا فل  نوعل باطلهم يغلب الحق الذى معناو 

 قاعدة الوهاد"

منشؤؤور سؤؤلالي "  ما  ي النقاط األكثر حسؤؤاسؤؤية لدى العدي؟ يبالتالي علف الموا دي  التركيز علف  و025

االقتصادو   ما  ي النقاط الحساسة لدى  -األم      -العالقات الديلية     -الوحدة الوطنية     -استهدافهاوو 

 -الرموز  -الحاضؤؤنة الشؤؤعبية  -يات المعنو -يحدة الحركة  -الحركة الوهادية؟ يبالتالي عليها حمايتهاوو 

 ل أعاري ا حّقها م  األ مية؟  - ل انتبه الموا دين إلف  ذه النقاط؟  -يسا ط العمل بالقوةو   األسئلة: 

 ل نوحوا في  - ل لديهم خطة يمنهوية لتحقيقها؟ أم  و عمل عشوا ي؟  - ل عملوا علف تحقيقها؟  -
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 ل  -ما مدى نواحهم حيث نوحوا؟  -  فشؤؤلوا حيث فشؤؤلوا؟ أي  نوحوا حيث نوحوا؟ يأي -تحقيقها؟ 

 النتا ج؟" -لمالا نوحوا؟ يلمالا فشلوا؟  -استفاديا م  نواحاتهم؟ 

 إعادة نشر مبادرة العلماء يتأييد جماعة جند اإلسالم في سيناء لها و026

ملك قوة تحميه "يوب أن تعلم ياسيدى الكريم أنه الأحد يقبل بالحوار مع الضعفاء ، فالضعيف الذى الي و022

مكانه الطبيعف عند  ذا الموتمع الديلف يم  ينوب عنه فف بالدنا المقهورة علف أمر ا  و السؤؤحق تحت 

 األقدام، فنح  فف عالم اليحترم إال أصحاب األقدام الثقيلة"

 

 0202أكتوبر  32

 نشر تعليق  اني السباعي علف عملية الواحات و028

م الوهادي يضريرة تنويع أساليبه يطرقه يالوصول إلف شرا ح إعادة نشر مقال لحسام األموي ع  اإلعال و021

 أيسع م  الناس بدال م  تكرر الومهور المستهدف

 تصميم تحريضي علف الوهاد ياالستشهاد و082

 نقل ع  تفسير الطريفي ع  الفارل بي  عقيدة البراء يسياسة االستعداء )موجه لداعش( و080

 بيار شرل ليبياجثة قتلتها قوات حفتر في قرية األ 32نشر صور  و080

 شعر في مدح طالبان و083

 منشور ع  الثناء علف عملية حركة الشباب الموا دي  في الصومال و084

صر الذل يالهوانو  و085 صرنا ع سابق "كذب م  قال ع صالح ي و نفس كاتب المقال ال شور تفاؤلي لوهاد  من

 انظريا في ساحات الوهاد لتعلموا أننا أمة ال نموتوو" 

 خطف محمد الحايس تذكير بمرير تسعة أيام علف و086

 نشر مقطع صوتي للظوا ري بعنوان "م  يحمي المصحف" و082

 منشور تحريضي "إلف متف يظل شباب األمة حبيس خلف شاشات الهواتف يالحواسيب" و088

 مقطع صوتي بعنوان "رسا ل تحريض علف الوهاد" ألبي دجانة الخراساني و081
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 0202أكتوبر  30

 نصر جميل أي إلف جنات النعيم""م  يقاتل م  أجل عقيدته ال يهزموو إما إلف  و012

منشؤؤور تفاؤلي يبث األمل ييمر علف أخبار الموا دي  م  طالبان إلف الشؤؤام إلف المغربوو ثم يقول "يا  و010

صر م  الدي  يتبعون أديال  أ ل مصر البدار البدار، المسارعة المسارعة، ال يستوي م  جا د قبل الفتح يالن

 الموا دي  فاتحي  مكبري "

 بادرة العلماء بالشام "الصلح خير" يتأييد رابطة المصريي  في بالد الشام لهاإعادة نشر م و010

 مقال لوهاد صالح حول ضريرة االنتباه النتصارات طالبان يآثار ا و013

 مقطع صوتي للظوا ري "رسالة ألمتنا يمنهج جماعة تنظيم القاعدة" و014

 مقطع إلبرا يم الربيش ع  تحكيم الشريعة "رسالة  امة لكل ثا ر" و015

صهو المنون و  شعر و016 سالحي أمتطي  ضل الموت بكرامة "خذيا مني فلادي يامنحونيو   يرفض الدل ييف

 فإني لم أعش ألليل لال و  يال ألليب في حض  حنون"

 خبر تدمير شاحنة عسكرية لقوات االتحاد اإلفريقي بالصومال و012

سع بي  دعوة الموا دي  يعوام الم و018 شا شديد  ناب بون  سف  ال شور جاء فيه "لأل سمع من سلمي و ت

عبارة مالا فعل الموا دين مالا فعلت القاعدة ؟؟و حينها تدرب اننا مقصرين حقا فف إبالغ الناس بما يفعله 

صلو أي   صفحات التوا شاب فف منزله ييومع أخبار الموا دي  ثم ينقلها علف  الموا دينو لمالا اليتطوع 

لصوتيةو يا شباب األمة يا شباب مصر ال تنتظر أحدا أسود التصميم أي  فرسان المونتاجو أي  خبراء الهندسة ا

سعد بذلك لمالا التنقل  ذا  يأتف إليك يقول لك: افعل كذاو أنت اليوم تتابع بيانات الموا دي  يأعمالهم يت

إلف غيربو نريد دعوتنا تصل كل بيتو تصل كل حارةو تصل كل قريةو م  أقصف غرب مصر الف أقصف شرقهاو 

   تحويل تلك األفكار إلف ياقع  و ما نحتاجه"األفكار كثيرة يلك

 تصميم كلمة لرجال اإلعالم الوهادي للظوا ري يدعو فيها لهم ييثم  دير م يمهمتهم و011

نقل تصؤؤريح الر يس الصؤؤومالي: "لم نسؤؤتطع  زيمة حركة الشؤؤباب ألنهم يقاتلون بعقيدة يبأنهم  و022

نوعل جيوشؤؤنا تعتقد بانهم يدخلون الونة الا يدخلون الونة إلا قتلوا, ي ذا ما تفتقده قواتناو يوب ان 

 ماتوا ألجل الوط "

 



 

 

تدخل مصر بوجه جديدحراس الشريعة: "القاعدة"  28   22 نوفمبر 1027  

 

 0202نوفمبر  0

 نشر مشاركة متفاعل مع القناة حول أم  االنترنت ياختيار المتصفح اآلم  يالمشفر لألندرييد و020

منشؤؤور بقلم منير المصؤؤري جاءت فيه تلك العبارة التي تمثل جو ر فكرته "نح  نناقش  ل نطبق  و020

سالم م  خال سنة أم ع  طريق فو ات اإل صناديق يالدعوة باللي  يالكلمة الح شريعية يال ل االنتخابات الت

شراء انفس الملمني  التف  سهوله لما توعد اهلل عزيجل ب سالم فف األرض بهذة ال البنادلو لو كان تطبيق اإل

ان تستيقظ األمة   ف حق خالص له سبحانه توعد بشرا ها أن  م بذلو ا القامة دينه يتحكيم شريعتهو البد

 م  سباتها فدي  اهلل عزيز يشريعته ليست رخيصة"

 نشر صور ضحايا الغارات المصرية علف ليبيا، يصورة طفل متفحمة و023

 بعد قليل بيان  ام و024

 بعد يوم نشر البيان و025

 ييتوقف نشاط القناة  و026

 


