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  !صحافة أم سخافة ؟
  ] رد على بعض األكاذيب املنشورة يف الصحافة اجلزائرية[ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ن إالّ على الظاملني،و الصالة و السالم علـى سـيدنا حممـد           احلمد هللا رب العاملني و العاقبة للمتقني،و ال عدوا
  :و على آله و صحبه األخيار الطاهرين،مث أما بعد

ال ...ففي الوقت الذي يضرب فيه صحفي عراقي حبذائه فرعون العصر بوش، فيسجل له التاريخ وقفة مشـرفة 
ذية عمالء بوش و مساندم يف حرم ضد تنظيم زال بعض املنتسبني للصحافة اجلزائرية منشغلني عندنا بلعق أح

  .القاعدة ببالد املغرب اإلسالمي
فها هي بعض الصحف اجلزائرية تنشر الزور و اإلفك و الكذب على اجلهاد و ااهدين متعدية كل احلـدود  

ـ   ادر األخالقية و املهنية،حىت أصبحنا نعد أكثر من عشر كذبات و سخافات أسبوعيا تنشر حتت غطـاء املص
...      املوثوقة و تزعم لنفسها صلة بالعمل اإلعالمي،و العمل اإلعالمي بريء منها براءة الذئب مـن دم يوسـف  

و لكنه التسبيح حبمد الطغاة و االستجابة الوفية لتعليمات الصليبيني يف حرم الدعائية،و التضليل و التزييـف  
    ينهشها احللف الشيطاين املتمثل يف الصليبيني و املرتـدين   و التخدير و التثبيط ألمة مسلمة...املمنهج للحقائق

  .و علماء السوء و أجهزة اإلعالم املضللة
و تفويتا منا للفرصة على األعداء و توضيحا للرأي العام، ارتأينا أن نرد بني الفينة و األخرى على بعض هـذه  

و مـن العبـث   دي لسيل األكاذيب اليـومي  األكاذيب الساقطة ،و نقول بعض ،لقناعتنا بأنه من العبث التص
  .نشغال بكل سخافات القوماال



م خرب إصابة الشيخ أيب مصعب عبد الـودود حفظـه اهللا   20/12/2008ذكرت جريدة النهار يوم  .1
 يـومني أا ذكرت بعد  الطريف يف األمرو من ...روح إثر كمني نصب له من طرف القوات اخلاصةجب

و حنن إذ نؤكد !!...ذا النصر الومهي املؤزر منه حتفاال ا" وعدة " أقام من نشر اخلرب أن أحد املواطنني
كذب هذا اخلرب و بطالنه من األساس، فإننا نطمئن أمتنا بأن أمري التنظيم خبري و صحة و عافية حبمـد  

 .اهللا،يتربص بأعدائه و يقود إخوانه و سيبقى غصة يف حلوق أبناء فرنسا بإذن اهللا
م خربا كاذبا يزعم بأن تنظـيم القاعـدة يف   4/12/2008ئر نيوز و الشروق ليوم نقلت جريدة اجلزا .2

أفغانستان يتربأ من ثالث قياديني يف فرعه باملغرب اإلسالمي،بل و تربعت النهار بإضافة عزيزة يف هذا 
 حفظـه اهللا  أن الشيخ أمين الظواهري: ام مفاده10/12/2008السبق اإلعالمي ضمن عددها ليوم 

و هذا اخلرب السخيف املتجرد من أي !!...أس الشيخ يوسف أيب عبيدة حفظه اهللا حيا أو ميتايطالب بر
 .صدقية و من أي مصدر يدل بكل وضوح على املستوى اهلابط الذي وصل إليه بعض الصحفيني عندنا

مسلم إثر حاجز أمـين   100ذبح أكثر من  ام أن ااهدين أرادو16/12/2008ذكرت النهار يوم  .3
فتراء الذي ال أساس له من الصحة فإننا نطمئن إخواننا زو،و حنن إذ ننفي هذا االه بنواحي تيزي وأقامو
حىت نستهدفهم،و أن كل األخبار املتكررة اليت تزعم أننا نريد قتل  مني و نؤكد هلم أننا لسنا جماننياملسل

 .التغليط املتكرر األبرياء ما هي إالّ تضليل و تشويه للمجاهدين ليس إال ،فليتنبهوا هلذا
م من وجود 22/12/2008و من األكاذيب املتكررة الساقطة ما دندنت عليه النهار و منها عدد يوم  .4

اقتتال بني جماهدي منطقة الشرق بسكيكدة حفظهم اهللا ،ووقوع مترد على قيادام استجابة للشيخ أمين 
تعجب من اجلرأة على بثه و الـذي ال  الظواهري حفظه اهللا زعموا ، هذا اخلرب الكاذب املتكرر الذي ن

يستند على أية حقائق على أرض الواقع يدل بكل وضوح على أن بعض الصحفيني قد باعوا ضمائرهم 
ذ ننفي هذا اخلرب فإننا نؤكد لكل متابع علـى أن  إو حنن ...للجنراالت اخلونة يف حرم على ااهدين

 .التنظيم متماسك حبمد اهللا و مل حيدث فيه و ال حادثة واحدة فيها اقتتال بني جماهديه  و هللا احلمد
كثريا ما تكرر األقالم املأجورة احلديث عن جثث اهدين عثر عليهم اجليش أثناء التمشيطات و تذكر  .5

م من 17/11/2008 :الئهم ،و من آخر هذا الدجل ما ذكرته النهار ليومأنه مت تصفيتهم من طرف زم
أنه مت العثور على جثث إرهابيني مت تعذيبهم و تصفيتهم استجابة ألوامر أمري التنظيم بعد رفضهم لتنفيذ 

و هذا الدجل الذي يعجز حىت الشيطان عن ابتكاره يؤكد ما ذكرناه من أن بعض ..عمليات استشهادية
 .للصحافة زورا ما هو إال بيدق من بيادق احلرب الدعائية على ااهدينمن ينسب 

لطاملا طعنت بعض اجلرائد يف أعراض أولياء اهللا ااهدين و حتدثت عن فرية الشذوذ اجلنسي، و مـن   .6
م ،وهذا األسلوب الوضيع يف الكذب و القذف 17/11/2008:ذلك ما ذكرته جريدة الشروق ليوم



طهر ما أجنبت أمة اإلسالم ليدل داللة واضحة على مستوى كاتبـه أو بـاألحرى   يف أعراض فئة من أ
كم من مقال كتبته هذه األقالم املأجورة عن الشذوذ اجلنسي احلقيقي املنتشر يف :و حنن نسأل ...كاتبته

و كم من مقال ! ...على ألسنتهم صباح مساء ؟ρثكنات املرتدين،متاما مثلما ينتشر سب اهللا و رسوله 
ستئساد أم أنه اال!....ني و قوات األمن ؟تبته عن انتشار ظاهرة تعاطي املخدرات يف أوساط العسكريك

و الفضيلة          الذين يبذلون أرواحهم و دماءهم لنشر معاين الطهرفقط على شباب اإلسالم الطاهر 
 . على هذه األرض اليت لطخها و دنسها املرتدون  و أسيادهم 

م خرب مقتل طبيب القاعدة و اثنني من معاونيه،و يقصـدون  3/12/2008ر ليوم ذكرت جريدة النها .7
ول الطيب ملنطقة الوسط،و حنن نؤكد كذب هذا اخلـرب  عثمان حفظه اهللا املسؤ سليمان أبابذلك الشيخ 

الشيخ أبو عثمان خبري و عافيـة و احلمـد هللا ،و هـو    فمن أساسه و أنه جمرد افتراء على الرأي العام، 
 ... بدوره من هذا الكذب الصريحيتعجب 

   نناشد القنوات الفضـائية   ال يفوتنا يف هذا املقام أن ،فتراءات البارزةبعض االوبعد هذا التوضيح و الرد على 
دون تثبت و ال حتري ،أن تربأ  بشكل متكررفتراءات االو وكاالت األنباء اخلارجية اليت تنقل هذه األكاذيب و 

  ...ستخبارات اجلزائرية عرب وكالئها يف بعض اجلرائداال التضليل اإلعالمي الذي تفرضهالوقوع يف  عنبنفسها 
و نغتنم الفرصة لنناشد أيضا كل إعالمي حر و قلم منصف و كاتب شريف أن  ينصف هذه الفئـة ااهـدة   

  .ئرةاملتصدية لفراعنة العصر و أن ال ينساق يف كتاباته وراء هذه احلملة الدعائية الظاملة اجلا
  :و يا أمتنا احلبيبة املسلمة

سلط على أبنائـك  ها هي أكرب حرب إعالمية دعائية يف التاريخ،متجردة من كل خلق و مستحلة لكل كذب،ت
خرجوا من ديارهم و  أوطام،و ما عادوا العرب و العجم إال دفاعا عنـك و عـن دينـك     الربرة الذين ما

خلني عن جهاز مناعتك ،و تبقني لقمة سائغة للمحتل و أذنابه من تسلط عليهم  و تسعى حثيثة لتضليلك لتت...
  ...كرزايات املغرب اإلسالمي

مفصتا م الناقلـة للحقـائق    ...مي آذانك يا أمتنا عن إفكهم واهدين و بيانـاو أقبلي على إصدارات ا       
عمالؤهم و مـا يـذكره ااهـدون    و ستعلمني حينها فقط مدى البون الشاسع بني ما يروجه أبناء فرنسا و 

  .الصادقون
اللهم م،اللهماحفظ أمتنا املسلمة من تلبيسات املرتدين و أكاذيبهم و من افتراءات األقالم املأجورة و تضليال 

هم مبا شئتأكفنا شر...  
 دهم مبدد من عندكااللهماهدين يف كلّ مكان و أينصر ا..  



  ربو اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أك
  و هللا العزة و لرسوله و للمجاهدين

  اللّجنة اإلعالميةاللّجنة اإلعالمية
القَاعدة ببالد املَغرِبِ اإلسالميالقَاعدة ببالد املَغرِبِ اإلسالمي  تنظيمِتنظيمِلل   
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