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تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي

______________
ث
فـرنـســا  ...أ ُُّم الخـبــاِئـ ِ
______________
الحمد

سالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه ،ومن سار على نھجه إلى يوم الّدين ،أّما
صالة وال ّ
ب العالمين ،والعاقبة للمتقين ،وال عدوان إال على الّظالمين ،وال ّ
ر َّ
بعد:

ﷲِ َمْن آَمَن َتْبُغوَنَھا ِعَوجا ً َوأَْنتُْم شَُھَداُء َوَما َّ
سِبيِل َّ
ﷲ ُ ِبَغاِفٍل َعَّما َتْعَمل ُوَن )َ (99يا أَُّيَھا الَِّذيَن آَمنُوا إ ِْن تُِطيُعوا َفِريقا ً
يقول ﷲ تعالى ﴿ :قُْل َيا أَْھل َ اْلِكَتا ِ
صُّدوَن َعْن َ
ب ِلَم َت ُ
ُ
ْ
َّ
ب َيُرُّدوُكْم َبْعَد إ ِيَماِنُكْم َكاِفِريَن ﴾ ]آل عمران.[100-99:
ِمَن الِذيَن أوُتوا الِكَتا َ
قبل عدة سنوات شّنت فرنسا حربا شعواَء على بناتنا المحّجبات ،وھاھي اليوم تحشد طاقاتھا وتستنفر كل مؤسساتھا وُتنظم صفوفھا لخوض حرب جديدة سافرة على
أخواتنا المتنّقبات.
يرتكب الفرنسيون كل ھذه المظالم في الوقت الذي نجد فيه نساءھم يتدفقن على بالدنا ويمألن شواطئنا وشوارعنا وھن كاسيات عاريات في تحد سافر لمشاعر المسلمين
واستھزاء واضح بتعاليم دينھم اإلسالمي وبأعرافھم وتقاليدھم .
وھذا  -لعمر ﷲ  -ھو عين التطرف والعنصرية وأجلى صور اإلرھاب الديني والتحريض على الكراھية .
وال شك أن إخواننا المسلمين في فرنسا خاصة وفي أوروبا عامة يشعرون بقلق متزايد إزاء ممارسات ساسة فرنسا وقادتھا وتحرشاتھم بھم .
فالبارحة الحجاب واليوم النقاب وغدا ربما ستمتد أيديھم اآلثمة إلى ركن الصالة أو الصيام أو الحج .
ونحن متيّقنون أّن ھذه العداوة المتأِّججة في صدور الساسة الفرنسيين على اإلسالم وأھله ستستمر ،بل سيتسع نطاقھا وستتنوع أشكالھا ،ولذلك ندعو المسلمين جميعا
سك بتعاليم شريعتھم اإلسالمية،
إلى مواجھة ھذه العداوة بعداوة أشد منھا ،ومقابلة حرص فرنسا على فتنة المؤمنين والمؤمنات عن دينھم ،بحرص أعظم منه على التم ّ
صغيرھا وكبيرھا ،واجبھا ومستحّبھا .
أما نحن  -المجاھدون في تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي  -فقد عاھدنا ﷲ على أن ال نسكت على ھذه االستفزازات والمظالم ،وسننتقم ألعراض بناتنا وأخواتنا من
فرنسا ومن مصالحھا بكل وسيلة تحت أيدينا وفي كل مكان تيسر لنا الوصول إليه متى واتتنا الفرصة لذلك ،حتى تكف فرنسا عن ظلمھا ورعونتھا وتنتھي عن عدوانھا
ب َيْنَقِلُبوَن ﴾ ]الشعراء :من اآلية.[227
ي ُمْنَقلَ ٍ
سَيْعلَُم الَِّذيَن َظلَُموا أَ َّ
وصلفھا ﴿ َو َ

أبو مصعب عبد الودود
أمير تنظيِم الَقاِعَدِة ببالِد الَمْغِر ِ
ب اإلْسالِمي
ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
األحد 05 ،رجب1430 ،ھـ الموافق لـ2009/06/28:م.

____________________________
La France, mère de tout les maux
____________________________
Louanges à Allah Seigneur de l’univers, et l’ultime dénouement appartient au pieux et nul d’hostilité
qu’en vers les injuste ; Et que Ses prières et Son salut soit sur notre prophète Mohammed, ainsi que

7/1/2009 10:16 AM

2 of 7

 منتديات شبكة شموخ اإلسالم- أم الخبائث...  فرنسا//تنظيم القاعدة ببالد المغرب االسالمي

3 of 7

https://www.shamikh.net/vb/showthread.php?t=41907

sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui suivirent sa voie, jusqu’au jour du Jugement ;
quant à ce qui suit :
Allah l’Exalté dit : « Dis: O gens d’Ecriture ! Qu’avez-vous à détourner de la Voie de Dieu ceux qui ont
la foi? Voudriez-vous rendre cette Voie tortueuse, alors que vous êtes témoins qu’elle est
rectiligne?» Sachez que Dieu n’est point inattentif à vos agissements ! O croyants ! Si vous écoutez
certains adeptes des Ecritures, ils feront de vous qui avez reçu la foi des négateurs. » (Sourate Al
Imran – La famille d’Iman, versets 99-100).
Après avoir mené une guerre sans merci, des années auparavant, contre nos filles voilées, voila que
la France concentre toutes ses capacités, mobilise toutes ses institutions et organise ses rangs
pour mener une nouvelle guerre perfide contre nos sœurs qui portent le Niqab*. Des injustices
commises par les français dans un temps où leurs femmes dénudées, mais qui se voient couvertes,
affluent sur notre pays, et occupent nos plages et nos rues, défiant outrageusement les sentiments
des musulmans, et n’ayant cure ni des préceptes de leur religion musulmanes, ni de leurs uses et
coutumes.
C’est cela même, Par Allah, l’extrémisme et la xénophobie, c’est cela même le terrorisme religieux
et l’incitation à la haine qui se manifestent clairement.
Nul doute que nos frères musulmans en France, particulièrement et en Europe, de façon générale,
revivent un regain d’angoisse accentuée vis-à-vis agissements et harcèlements des politiciens et
leaders français ; car hier, ce fut le voile, et aujourd’hui vint le tour du Niqab et qui sait si demain
leurs mains pécheresses ne feront pas de même avec un pilier de l’Islam : prière, jeûne ou encore
pèlerinage. Nous avons la certitude que cette haine embrasée envers l’Islam et ses gens, qui couve
dans les cœurs des politiciens français ne cessera pas, pis encore, elle s’étendra sous diverses
formes, c’est pourquoi nous appelons tous les musulmans à répondre à cette haine par une autre
plus ravageuse, nous les appelons à affronter l’obstination française à faire douter les croyants et
les croyantes de leur religion par une résignation plus tenaces à s’attacher aux préceptes de
l’Islam, majeurs ou mineurs , obligations ou recommandation.
Quant à nous, Moudjahiddines du Maghreb Islamique, nous prenons l’engagement devant Allah de ne
pas se taire devant ces provocations et ces injustices, et de faire tout ce qui est en notre pouvoir
pour, et à la première occasion, se venger de la France et ses intérêts où qu’ils se trouvent, pour
l’honneur des nos filles et de nos sœurs, puisse cela dissuader la France de ses injustices et sa
tyrannie, puisse-t-il, aussi arrêter ses agressions et sa haine.
« Les agresseurs apprendront un jour quel sort funeste les attend ! » (Sourate Ash Shu’ara – les
(poètes -, verset 227
Abou Mouss’ab Abd Al Wadoud
Emir de l’organisation d’Al Qaida Au Maghreb Islamique
________________________________________________
Dimanche 05 rajab 1430 correspendant au 28 juin 2009
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الدولة  :دولة العراق االسالميه الواليه التي اذلت الصليبيين
المشاركات 3,300 :

العراقيه
أختكم في ﷲ
مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة

نصركم ﷲ
و س د د ر م ي كم
وبارك بجھادكم
#5

منذ يوم مضى

االسد المھاجر
شامخ نشيط

الدولة  :اللھم إني أسألك شھادًة في سبيلك تغفر بھا ذنبي وترضى بھا عني وتضحك بھا مني!!!....
المشاركات 588 :
اللھم منزل الكتاب مجري السحاب ھازم األحزاب ،اھزم الصليبيين ومن حالفھم منالمرتدين.
اللھم اجعلھم وعتادھم غنيمة للمسلمين.
اللھم دّمرھم وزلزلھم.
اللھم أنت عضدنا وأنت نصيرنا،اللھم بك نصول وبك نجول وبكنقاتل.
وﷲ أكبر
سوِلِھَوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكَّن اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
}َو ِ َّ ِ اْلِعَّزُة َوِلَر ُ

#6

منذ  23ساعات

المشاركات 25 :

مخطار
شامخ جديد
يحفظ ﷲ أميرنا ابو مصعب عبد الودود

منذ  23ساعات

طوبى للغرباء
شامخ نشيط

#7

الدولة  :في جنة الفردوس بآذن ﷲ
المشاركات 388 :

ﷲ اكبر و الحمد والمنه  ...ﷲ اكبر و الحمد والمنه  ...ﷲ اكبر و
سوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكَّن اْلُمَناِفِقيَن َال َيْعَلُموَن
َو ِ َّ ِ اْلِعَّزُة َوِلَر ُ
أللھم أحفظ لنا أميرنا وحبيبنا أبو مصعب عبد الودود
اللھم انصر المجاھدين في سبيلك في كل مكان اللھم سدد رميھم وثبت أقدامھم ووحد صفوفھم والحقنا بھم يا كريم وامددھم بجند من عندك يا رب
العالمين
اللھم امين
الحمد والمنه
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منذ  23ساعات

الدولة  :شبكة المجاھدين االلكترونية ]فخر األمة ومجدھا القادم[
المشاركات 1,588 :

ابو مصعب البيضاني
شامخ مميز

ﷲ اكبـــر و العــزة و لرســوله وللمؤمنيــن
اللھـــم ســـدد الرمي و ثبـــت األقـــدام
اللھم أنصر أخواننا المجاھدين الموحدين في كل مكان

#9

منذ  20ساعات

المشاركات 2,021 :

malik
شامخ مميز
اللھم منزل الكتاب مجري السحاب ھازم األحزاب ،اھزم الصليبيين ومن حالفھم منالمرتدين.
اللھم اجعلھم وعتادھم غنيمة للمسلمين.
اللھم دّمرھم وزلزلھم.
اللھم أنت عضدنا وأنت نصيرنا،اللھم بك نصول وبك نجول وبكنقاتل.
وﷲ أكبر
سوِلِھَوِلْلُمْؤِمِنيَن َولَِكَّن اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعلَُموَن{
}َو ِ َّ ِ اْلِعَّزةُ َوِلَر ُ
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المشاركات 54 :

الشامي
شامخ محرض
ﷲ أكبر والعزة
حفظك ﷲ أيھا األمير أبا مصعب
أسأل ﷲ أن ينصركم على أعداء الدين

الصفحة  1من 2

< 2 1

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «

تعليمات المشاركة

ال تستطيع كتابة مواضيع
ال تستطيع كتابة ردود
ال تستطيع إرفاق ملفات
ال تستطيع تعديل مشاركاتك
أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
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بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ اإلسالم شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث االنتماء التنظيمي
بل انتمائنا ووالئنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة المنصورة علما وعمال وخلقا
كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر
شبكة شموخ اإلسالم  /نسعى إلقرار أعينكم
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