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من ه "عائشة"؟

 

بسم اله الرحمن الرحيم

تسائالت طرحتها االنصاريات حول اسالم عائشة المزعوم واجابات حصلنا
.عليها بعد تدقيق

منذ دخول "عائشة" المزعومة لالسالم قد اثارت الشوك ف قلوبنا ألسباب
،كثيرة

فقررنا أن نرسل األخوات االنصاريات لتتحدث اليها باستعطاف، وتم األمر،
.فأصبحت عائشة تشف كذبها شيئا فشيئا وكما تعلمون حبل الذب قصير

فقالت أن عمرها 19 سنة وأن اسمها جنيفير. وطبعا تتحدث بطيبة شديدة
.لتسب التعاطف والثقة. فأرسلت رقمها لتتحدث معها األخوات ف تلغرام

لهنا لم ين عندنا شوك، ال ان وضعت صورتها تشف عيناها، وغيرتها
عدة مرات، فالحظنا نحن الصورة بسرعة، واكتشفنا ان ما ظهر منها مشابه
جدا لحساب كان يوقع باألخوة سابقا. فتابعنا الحساب. الحساب محم ولم

(يغرد منذ شهر تقريبا (أي من مدة االسالم المزعوم

وانتقلوا للحديث ف تلغرام. طبعا "عائشة" تظن أننا غافلون وال تدري ما
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.. نحبِك لها، المهم

بدأت تح قصة اسالمها وتتحدث عن أمها اليهودية، وهو تماما ما نشرته
،بقصة اسالمها المزعوم

لن كان هناك ثغرة بسيطة جدا بالقصة، وهو السؤال التال "كيف نطقت
"الشهادة وأين؟

وعندما سئلت عن هذا األمر قالت "انتظر زيارة أخت ألكتب باق القصة
ستساعدن فه"

دعاء ساعدتن ثم قالت "عائلة صديقت"

.ثم نشرت بتويتر انها ستتب حاية نطقها للشهادة

 وهنا .. ها هنا .. ظهر الذب

أخذنا الرقم .. وبطرقنا الخاصة عرفنا من صاحبته. االسم الحقيق والعمر
وكل شء

وهو بالفعل لشخص أمري

 لن من؟

 :شاهدوا

 



  

  





 

.ما رأيم؟ فوتريل بيل .. ليس اسم فتاة يا اخوان انه شاب. وعمره 21

المهم، اضافة لل هذا، كانت "عائشة" المزعومة قد نشرت حسابا مزورا لها،
وقالت أنه يتقمص شخصيتها ليشوه سمعتها أمامنا، فقامت جوهادي كما

نعرفها بالتبليغ عن حسابها، فدافع عنها األخوة وقالوا أنه حساب مزور،
.ففاجأتهم جوهادي بردها، أخرجت لهم ال أي دي، وهو نفسه للحسابين

 



 

طبعا هذه الحركة كانت لصالح "عائشة" أو "بيل" كما تبين لنا. فاالنصار
.يرهون جوهادي

Jennifer nicole sarahit لن يا ترى من ه جنيفير؟





 

انها زوجة بيل. دخلنا حساباتهم الفيسبوكية وأخرجنا صورهم العائلية.
تويتر وه وكيف عرفنا أنهم هم؟ بسيطة .. لهم أكثر من حساب ف

.الحسابات الت اشتبهنا بها، وجدنا صورة طفلة بأحد الحسابات

واحزروا ماذا؟ ه نفس الطفلة الت يتصور معها بيل وزوجته. لن ننشر
.الصور النها تخالف اخالقنا

المهم هذا بيل من هو ولماذا فعل كل هذا؟

:تفضلوا







ما رأيم؟ هل اتضحت الصورة؟؟

 



 





----------------------------------------------------

أخوان، لتعلموا أننا نسهر ليل نهار لنصرة دولتنا ولسنا بغافلين، وقلنا لم
سابقا ونرر، لن ندع حشرة تشق صفوف األنصار، ومن يحاول أن يفرق

جمعنا ويخدعنا سنقوم بدعسه بال رحمة وال هوادة



شرحنا لم باختصار وبعثنا لم االدلة الت عثرنا عليها، ألننا لو تفرغنا ألن
نتب كل القيل والقال الذي هدانا لهذا لما انتهينا

نقول قولنا هذا ونسأل اله االخالص بالقول والعمل

دوسوا عل بركة اله وعلموا هذا المندس من نحن

كان معم: جيش األنصاريات

والسالم عليم ورحمة اله وبركاته

 


