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ى       العاقبة للمتقين، الحمد هللا ربِّ العالمين و     المين، وال عدوان إّال عل سالم عل       الظ ى والصالة و ال

 :ثم أّما بعد صحبه األخيار الطاهرين،سيدنا محمد        وعلى آله و
ا بعض وسائل           ا في    التي عودت اإلعالم فنود في هذا البيان أن نرد على خبرين آاذبين تناقلتهم ن

 :التضليل للرأي العام المدة األخيرة على الدجل والزيف و
ة و        ناقلما ت  :الخبر األول  ه بعض الصحف الداخلي ة  ت وم الخارجي  فتوى  من   م 19/1/2009 :لي

ودود حفظه اهللا                 د ال ر   يضمن بيان مزعوم منسوب للشيخ أبي مصعب عب ه   كف المسمى عادل    في
ذا        الصحف العجيب في أمر هذه  و،إمام ويهدر دمه  ه ه ه استقت من ا ألي مصدر بعين  عدم ذآره
 .الكذب الصريح

ر التنظيم    ه و أساسنحن إذ نكذب هذا الخبر من   و ا  نؤآد أن ما نسب ألمي ر  تلفيق و إال هو  م تزوي
ه    مرآز الفجر لإلعالم   ليس مصدره    فإننا ننبه على أن أي بيان ينسب للتنظيم عبر المنتديات           فإن

 .ال مصداقية له بيان مكذوب و
وم   المنافقة األقالمما ذآرته بعض     :الخبر الثاني  ز  نقال عن أسيادها في م     م   2009/ 6/1  ي راآ

هذا المرض الذي انتشر  ،تل عشرات المجاهدين بمرض الطاعون    االستخبارات الجزائرية من مق   
 !.الذي سيسفر عن هالك التنظيم بسرعةو! حسب زعمهم في صفوف تنظيم القاعدة

ى        الحبكات االستخباراتية التافهة  آل تلك   والسخيفة   هذه األخبار    رغم أن   و ي عل  ال يمكن أن تنطل
ا من الصحة، و           نؤ : المسلمين إخواننا حفاظا على عقول     أنناإال   النبهاء، ا ال أساس له د أنه أن آ

ال، ي أحسن ح د اهللا ف دين بحم ه وأن ه والمجاه سمع ب م ن وم ل اعون المزع ه ذا الط ود ل ال وج
 .هؤالء العمالء من المنتسبين زورا لمهنة الصحافة قلوب و في عقول ، اللهم إّالإطالقا

ور           ، المضللة األخبار من مثل هذه     نؤآد ألمتنا أن الغرض   و شباب من االلتحاق بثغ  هو تخويف ال
 .. النفير لساحات الوغى والجهاد،

زة    ووا المنافقين أغيظ والسحرة،أآاذيب  صموا آذانكم عن     اإلسالمفيا شباب    ساحات الع وا ل  هلم
ان ا           الكرامة،و دد آي ذي يه دة           ألفإن الطاعون الحقيقي ال شرذمة المرت ذه ال ام  م مة هو ه ن الحك



سطين و                ينالمتحالفالخونة   ع فل ى سحق غزة وبي ا        مع اليهود والنصارى عل ى دينن دوس عل ال
 .مقدساتنا وأعراضناو

 ا المسلمة من تلبيسات المرتدين وأآاذيبهم، ومن افتراءات األقالم المأجورة و أمتنأحفظ اللهّم
 ...هم بما شئت أآفنا شّراللهّم تضليالتهم،

 ..دين في آّل مكان و أّيدهم بمدد من عندكنصر المجاهااللهّم 
 و اهللا أآبر اهللا أآبر اهللا أآبر

 و هللا العّزة و لرسوله و للمجاهدين

  الّلجنة اإلعالمّيةالّلجنة اإلعالمّية
   الَقاِعَدِة ببالِد الَمْغِرِب اإلْسالِمي الَقاِعَدِة ببالِد الَمْغِرِب اإلْسالِميتنظيِمتنظيِملل
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