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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 إلى السادة المشرفين :

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ، وبعد :

 

بفضل من هللا نجح استقبال األسئلة الذي أجريناه بحضور وسائل إعالم عالمية وعامة من الشخصيات المهتمة 

اإلعالم ، حتى عنونت صحف عالمية : ، ولقد كان لخبر إعالن فتح باب الستقبال األسئلة وقع كبير في وسائل 

 "سابقة من نوعها ! . . القاعدة تنفتح على اإلعالم" .

 

وكنا قد حددنا موعد اإلثنين الماضي الستقبال األسئلة في ساعتين فقط ، والحمدهلل أتتنا أسئلة كثيرة فحذفنا 

 المكرر وأبقينا ما غيره ، ونسأل هللا لكم التوفيق والسداد .

 

 رب العالمينوالحمدهلل 

 خادمكم
 

 

 

  

 األسئلة : 

 

@ekdnimkroywerd: 

ما نوع التدريبات، الدعم، األسلحة، والقوى المقاتلة التي قدمتموها ألنصار هللا في نيجيريا؟ )من صحيفة وول 

 الواليات المتحدة(. -ستريت

 الجواب

أال وهو )جماعة أهل السنة للدعوة  أوال نود تصحيح إسم الجماعة اإلسالمية المجاهدة المشار إليها في سؤالكم

تماشيا مع -و الجهاد( واألهم من التدريبات والدعم والسالح الذي قدمه تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي 

سياسة إمارتنا الموقرة في أفغانستان بنصرة قضايا المسلمين ونصرتهم في كل مكان وقع عليهم  الظلم 

اعة أهل السنة للدعوة والجهاد هو الدعم المعنوي وإحياء معنى الجسد الواحد إلخواننا في جم-والعدوان  فيه 

في أمتنا المسلمة ,فنحن أمة واحدة من الغوس إلى جاكرتا ومن اعتدى على أي شبر من أرضنا فقد اعتدى 

سيط  وال على أرضنا كلها ومن ظلم مسلما واحدا فكأنما ظلم واعتدى على كل المسلمين أما الدعم المادي فأمر ب

 يمكن أن يقارن بالدعم الذي تقدمه أمريكا لفرنسا في حملتها الحتالل مالي ونحن بإذن هللا فئة كل مسلم.

 

@neynwmsrndidw : 

ما هو موقف القاعدة في المغرب اإلسالمي من الجماعات الجهادية األخرى مثل جبهة النصرة وكتائب أحرار 

  ؟ الشام في سوريا بالنسبة للجهاد العالمي

 الجواب 

موقف تنظيم قاعدة الجهاد في المغرب اإلسالمي من الجماعات الجهادية مثل جبهة النصرة وكتائب أحرار 

الشام وغيرها من الجماعات الجهادية هو الوالء والنصرة والبحث عن سبل التعاون على البر والتقوى إلخراج 

 سقوط الخالفة . أمتنا المسلمة من وضع التخلف والهوان الذي آلت إليه منذ

 

 سؤال آخر:  ما هو الدور الذي يلعبه مختار بالمختار حاليًا في تنظيم القاعدة 

 بالمغرب اإلسالمي؟ وشكًرا.

 الجواب .

من الناحية التنظيمية واإلدارية فاألخ خالد أبو العباس قد أعلن انفصاله عن تنظيم القاعدة ببالد المغرب 

ية والعملية فنحن بحمد هللا كالجسد الواحد في مواجهة الحملة الفرنسية اإلسالمي وأما من الناحية  العقد

 الصليبية.
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@SSERPIKK : 

 السالم عليكم، السؤال األول... ما هو دور تويتر في الجهاد؟

 الجواب 

نحن جزء ال يتجزأ من هذا العالم  نعيش عصرنا ونستفيد من كل وسيلة تخدم أهدافنا وتبين عدالة قضيتنا 

 للرأي العام العالمي الذي يجهل الكثير من الحقائق.

 . والسؤال الثاني... وهل حساب تويتر خاص بكم؟  

 الجواب

 نعم  هو الحساب الرسمي لمؤسسة األندلس  الواجهة اإلعالمية للتنظيم.

 السؤال الثالث.. كان هناك تهديد بتفجير برج إيفل، هل كان له أي عالقة بكم؟. 

 الجواب 

نتبن هذا التهديد ولكننا نؤيده وندعو كل المسلمين الستهداف فرنسا ومصالحها ورعاياها داخل فرنسا نحن لم 

وخارجها حتى تسحب آخر جندي من بالد المسلمين وترفع دعمها عن حكام المنطقة القاهرين لشعوبهم  

 ودعمها للعدو الصهيوني المحتل للمسجد األقصى أحد أعظم مقدسات المسلمين.

 هللا خيًرا )كابار دنيا إسالم(.جزاكم 

 ولكم المثل إن شاء هللا وزيادة.

 

@54drmke : 

 إلى أين وصلتم في مسألة الرهائن؟

 الجواب 

مصير الرهائن بيد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند والزال الباب مفتوحا إليجاد حل عادل لهذه القضية  وعلى 

صحيحة وعلى الشعب الفرنسي أن يتحمل مسؤوليته كاملة عن الحكومة الفرنسية أن تقرأ رسالتنا قراءة 

 تصرف ساسته مع قضايا المسلمين عامة وقضية مالي خاصة.

 ، هل هناك مفاوضات تجري مع فرنسا؟،

 الجواب

فرنسا تريد المفاوضات تحت الضغط وأزيز الطائرات وقد جربت هذه السياسة عدة مرات وخرجت خاسرة لكن 

 ن التجارب السالفة وهي مسؤولة عن رعاياها تماما كما هي مسؤولة عن سياستها.يبدو أنها لم تتعلم م

 

  ( 54drmkeأصبح لديكم زعيم جديد، فما هو توجهكم الحالي؟.) 

 الجواب 

هذه مغالطة إعالمية فأميرنا مازال هو الشيخ أبو مصعب عبد الودود حفظه هللا وأمير منطقة الصحراء الكبرى 

هو األخ القائد يحيى أبو الهمام المعين في هذا المنصب قبل الغزو الفرنسي  -السؤالوأظن هذا قصدكم من -

 بخمسة أشهر.

   

@ItKntrnemk : 

 بمختار بالمختار وكتيبته؟. -القاعدة في المغرب اإلسالمي–السؤال األول.. هل يمكنكم توضيح مدى عالقتكم 

 الجواب 

و العباس أعلن انفصاله عن التنظيم ولكن عالقة األخوة اإليمانية من الناحية التنظيمية واإلدارية األخ خالد أب

وواجب المرحلة أال وهو التصدي للحملة الصليبية يفوق هذه العالقة بكثير ويفرض علينا الوقوف في خندق 

واحد لردع المحتل الفرنسي ولنا بحمد هللا من التجارب ما يكفي لتجاوز كل الخالفات التي توهن الصف وتفرح 

 لعدى.ا

 

 السؤال الثاني.. ما هي عالقتكم بالقاعدة في جزيرة العرب؟.

 الجواب

عالقة محبة وإخاء ووالء ونصرة وتعاون السترجاع مجد هذه األمة  الضائع ومكانتها الالئقة بها في هذا العالم 

ان إلى عدل أال وهي الشهادة على الناس وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور األدي

 اإلسالم ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة.
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@PiommornR : 

 هل قتل مختار بالمختار؟

 الجواب 

عندما ينقشع غبار الحملة الفرنسية الصليبية األولى سننشر الحقائق للرأي العام العالمي كما هي , واألخ خالد 

 أبو العباس عنده ناطق رسمي باسم تنظيمه الجديد.

 

 لكم تواصل مع أيمن الظواهري؟  هل 

 الجواب 

 بالتأكيد والحمد هلل.

 

أيًضا... ما الدور الذي لعبته القاعدة فرع المغرب اإلسالمي في الهجوم الذي استهدف قنصلية الواليات المتحدة 

 األمريكية في بنغازي سبتمبر الماضي؟. )أخبار إيه بي سي(.

 الجواب 

ببنغازي  وقضية اإلسالم أعظم من تنظيم القاعدة والدفاع عن مقام النبي عليه لم نتشرف بقتل السفير األمريكي 

الصالة والسالم  واجب على كل مسلم وعلى أمريكا أن تتخلص من وهم الحرب على القاعدة ألنها تواجه أمة 

 اإلسالم بأسرها فنرجو أن يقرأ األمريكان رسائل المسلمين حول سفاراتها قراءة صحيحة.

 

 

@nwsnkanwgtn: 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته يا شيح، هل ألنصار الشريعة أي دور في مالي أو في تنظيم القاعدة بالمغرب 

 اإلسالمي؟

 الجواب 

أعتذر عن اإلجابة على هذا السؤال ألنني ال أملك تفويضا للحديث باسم هذه الجماعة التي نسأل هللا أن يبارك 

 لمسلم وخدمته.سعيها في دعوة الشعب التونسي ا

  

 وهل يعمل تنظيم القاعدة فرع المغرب اإلسالمي في مالي؟. 

 الجواب 

لقد استنصر بنا إخواننا في أنصار الدين  والقبائل األبية في شمال مالي ,وال نملك إال إجابة النداء استجابة ألمر 

صر( فنحن بحمد هللا مع إخواننا هللا سبحانه ,القائل في محكم التنزيل )وإن استنصروكم في الدين فعليكم الن

وأهلنا في مالي في خندق واحد ,حتى نحررها من اإلحتالل الفرنسي الصليبي أو نهلك دون أطفالنا ونسائنا و 

إخواننا, فالدم الدم الهدم الهدم ,ووالذي بعث محمدا صلى هللا عليه وسلم بالهدى ودين الحق لو فني تنظيم 

 إلسالمي من أجل حرة عفيفة من عفيفات األزواد ما تخلف منا رجل واحد .قاعدة الجهاد في بالد المغرب ا

  

@SnyyeSdwwdk: 

 ما الذي تعلمته من تجربة القاعدة في العراق؟ )ديفيد كينر(.

 الجواب

الذي تعلمناه من تجربة القاعدة والجماعات المجاهدة في العراق  أن هللا سبحانه ال يعجزه شيء في األرض وال 

,وازددنا يقينا بأن النصر من عند هللا وحده ,ورأينا رأي العين تهاوي نظرية القوى العظمى وأن قوة  في السماء

 الحق وعدالة القضية ال تضاهيها قوة السالح وضخامة اآللة العسكرية.

 

@snyrtiee : 

بداإلله هو من هل أنت أحمد أبو عبدهللا؟، إن لم تكن أنت، فمن تكون؟. )يقصد هل الشيخ الفاضل أحمد أبو ع

 يدير حساب تويتر؟(

 الجواب

 مؤسسة األندلس أعلنت في بيان رسمي تبنيها لهذا الحساب .

 

 

@itresknny : 

 هل تسمحون بتوجيه رسالة قصيرة إلى طالبان باكستان من فضلكم؟ جزاكم هللا خيًرا.
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 الجواب 

األمة في خراسان العز, نسأل هللا أن  نحن نتابع باهتمام بالغ قضايا أمتنا المسلمة وعلى رأسها تيجان رؤوس

يبارك لنا فيهم ,والحق أننا نحن من يحتاج إلى رسائل وتوجيهات مشايخنا هناك  ,وإن كانت لنا من رسالة 

نوجهها ألسود اإلسالم في جبال الهندكوش ووزيرستان فهي رسالة اعتذار وإكبار لهؤالء الرجال الجبال ألننا 

من النصرة والتأييد ,ونخص إخواننا في وزيرستان بوصية قصيرة فنقول لهم لم ننصفهم ولم نعطهم حقهم 

 نوصيكم خيرا بالمال عمر صديق هذا الزمان حفظه هللا.نحسبه كذلك وال نزكيه على هللا.

@itresknny : 

 كيف هو تواصلكم مع تنظيم القاعدة في شرق أفريقيا )الشباب(؟.

 الجواب

نظيم القاعدة في شرق إفريقيا فحسب بل مع كل فروع قاعدة الجهاد في هذا ما نصبو إلى تحقيقه ليس مع ت

 العالم وهو أمر طبيعي لكل تنظيم .

 

@Itnywdeenwtdi  : 

السؤال األول:  أنا أتابع تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي منذ نشأته، وحتى الحركات التي سبقته. ولدي 

 ثالثة أسئلة لكم:

  

ة في المغرب اإلسالمي الحديث بمواقع التواصل االجتماعي أتى كنتيجة مباشرة هل وعي تنظيم القاعد - 1

 للوضع العسكري في مالي؟، ومن هو الذي استهّل هذه الوسيلة؟  

 الجواب 

نحن في سعي دائم للتواصل مع الرأي العام المحلي والعالمي وال عالقة لهذا الوعي بالوضع العسكري في مالي 

 شوري جماعي يذيب رأي الفرد في الجماعة.,وعملنا في التنظيم 

 

هل القاعدة في الغرب اإلسالمي لديها تواصل مباشر مع م. دروكديل والقادة في مالي؟ ومن يحدد الخطابات  - 2

 السياسية؟.

 الجواب 

 نحن كأي تنظيم لنا طرقنا الخاصة للتواصل .وتحديد الخطابات السياسية عمل جماعي.

مستوى المنطقة التي لها تواصل مع القاعدة في الغرب اإلسالمي، مثال: عرض  ما هي الجماعات على - 3

 م لتقديم الدعم لبوكو حرام؟ 2111دروكديل في 

 ]اسمها إلين جانلي، مراسلة إيه. ب. في باريس [

 الجواب :

ت فرنسا نحن بحمد هللا كالجسد الواحد نذوذ عن حياض اإلسالم ونرد كل معتد وغاز ألرض المسلمين وإذا كان

تخطط لحرب القاعدة معزولة عن الجماعات المجاهدة ومدد األمة المتدفق على ساحات الجهاد , فقد أخطأت 

الحساب , وإذا نسيت بسرعة دروس أفغانستان  فإن أبطال اإلسالم  في شمال وغرب إفريقيا ,على استعداد 

 إلعطائها دروس استدراك مجانا.

 

 

@resaneo1: 

لقتل الرهينة الفرنسي فيليب فيردون، ولكن القتل ال يجوز في اإلسالم )يقصد قتل األسرى( قلت بأنكم اضطررتم 

 ! 

  الجواب

  لقد أمر اإلسالم باإلحسان إلى األسرى من غير المسلمين وأن يعاملوا معاملة

ِمْسِكيناً َويَتِيماً َوأَِسيراً إنسانية رحمة بهم  حيث ورد في القرآن الكريم }َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه  }  

( 8االنسان: ). 

كما ال يجوز قتلهم أو تعذيبهم من غير داع يقتضي ذلك كالمعاملة بالمثل, كأن يكون األعداء يقتلون أسرانا أو 

يعذبونهم، وهذا ما يستحسنه العقل ويجوزه الشرع، وبهذا يظهر أن قول السائل: )ولكن القتل ال يجوز في 

قتل األسرى، ليس على إطالقه، بل بحسب التفصيل السابق, اإلسالم( أي . 

 وإن الناظر بعين اإلنصاف لملف األسرى الفرنسيين

ليجد أن المسؤول عن قتل من قتل منهم  سواء بالمباشرة أو التسبب إنما هي  -على وجه الخصوص  - 

ذا الملف، والتي جعلت همها ليس الحكومة الفرنسية بسياستها الرعناء، وطريقتها الهوجاء في التعامل مع ه

 المحافظة على أرواح مواطنيها بقدر ما هو محاولة للتخلص من هذا الملف الذي كان
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قذى ف نها، وغصة في حلقها، وإن أدى ذلك قتلهم تحت مسمى )تخليصهم( المبطن، الذي حقيقته )التخلص  

 .(منهم

ل يدين الحكومة الفرنسيةوما حدث في الساحل والصحراء وكذلك في الصومال لخير دلي .    

 

 

 

 وماذا طلبتم مقابل إطالق سراح الرهائن قبل العملية العسكرية الفرنسية في مالي؟

 الجواب :

المطالب وصلت إلى الحكومة الفرنسية ويمكنها إطالعكم عليها أما نحن فلم نقرر بعد إخراج هذا الملف للعلن 

 ...نرجو المعذرة؛ 

 

 (.3أن الحكومة الفرنسية قطعت المفاوضات معكم؟ فما هي األسباب؟ )القناة الفرنسية، فرنسا  وقلت

 الجواب :

اسألوا الرئيس الفرنسي هوالند فهذا شأن الحكومة الفرنسية, والبادي للعيان أنها اختارت سبيل قتلهم 

الحالية في مالي,  ونحن من  والتخلص من ملفهم , كما بينت التجربة مؤخرا في الصومال, وتبين سياستها

جهتنا لم نغلق بعد باب المفاوضات , وتتحمل الحكومة الفرنسية المسؤولية كاملة عن أي ضرر يصيب 

 رعاياها.

 

@ktnttyontiy : 

مرحبًا، من فضلكم أكدوا أنكم رأيتم هذا السؤال. هل قتلت القاعدة في المغرب اإلسالمي فيليب فيردون؟ أم أنه 

 ؟ أسرته تقول أنه توفي إثر مرضه بالكلى والقرحة.مات بسبب مرضه

 الجواب :

لقد أكد األخ القيرواني  نيابة عن الناطق الرسمي باسم التنظيم في منطقة الصحراء الكبرى, أن التنظيم أعدم 

الرهينة وضابط اإلستخبارات فيليب فردون انتقاما لجرائم الجيش الفرنسي, في حق أهلنا في شمال مالي , في 

 كالمة هاتفية مع وكالة وانا الموريتانية.م

 

سؤال ثاٍن :  من فضلكم. ما هي الحالة الصحية لبقية الرهائن؟ هل يوجد بينهم من هو مريض؟ إن كانت اإلجابة 

 بنعم، فهل يمكنك أن تخبرنا بالمرض ؟

 الجواب

 لدينا ملفهم الصحي المفصل .إلى غاية إعالن البيان األخير كان الرهائن ما يزالون على قيد الحياة ,وليس 

 

بيه، إن كان هذا صحيًحا، فممن حصلوا  7إيه أو إس إيه 7وهل التنظيم في مالي لديه صواريخ جوية إس إيه

 عليه؟ من ترسانة القذافي؟ وكم عددها؟.

 الجواب:

اوي سالحنا المادي مهما كان فهو أضعف من سالح فرنسا الغازية وحلف األطلسي الواقف وراءها ,وهل تس

ترسانة القذافي كلها شيئا أمام ترسانة النيتو ؟ أو حتى فرنسا وحدها؟ ولكن سالحنا الذي يصنع نصرنا هو 

عدالة قضيتنا ,نحن ندافع عن ديننا ألن المنظومة العالمية اليوم بقيادة أمريكا والدول العظمى القاهرة للشعوب 

ونتحاكم نحن المسلمون إليه فيما بيننا  , كما ندافع  المستضعفة ,ترفض عودة إسالمنا كمنهج حياة يحكم حياتنا

السترجاع سيادتنا على ثرواتنا ضد هيمنة أمريكا وحلفائها  الذين ينهبون ثرواتنا بدعوى أنها جزء من األمن 

كلم من فرنسا  , 3111القومي األمريكي ؟واليوم فرنسا تقول للعالم أنها التقبل بقيام دولة إسالمية على بعد 

ا تشكل خطرا عليها ,وأن أورانيوم المسلمين في النيجر وذهبهم في باماكو ونفطهم في الجزائر, جزء من ألنه

أمنها القومي ...هل يقبل الفرنسيون هذا الكالم على ثرواتهم في جبال األلب أو مزارعهم  في حوض باريس؟ أم 

 أن حقوق اإلنسان ال تقبل إال لونا واحدا وهو األبيض.

 

 لي إيه بي في غرب أفريقيا، أغطي أحداث مالي، وأقيم في داكار، السنغال. []مدير مراس

 

 

@irnaank111: 

 ، ما هو رأيكم بعملية عين أميناس و هل تؤيدون استهداف المنشات النفطية و غير ذلك؟١س

 الجواب : 
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لنا , مع نحن في حرب مفتوحة مع النظام الجزائري منذ عشرين سنة  , ومصالحه كلها أهداف مشروعة 

حرصنا على سالمة إخواننا وأبائنا العاملين في هذه المنشآت كما بينت هذه العملية الجريئة التي قام بها 

إخواننا من كتيبة الملثمين رحمهم هللا , بعد انفصالهم عن التنظيم , وهي عملية تحمل رسالة كل المجاهدين إلى 

هذه الحرب لن ينجو منها أحد شارك في هذه الهجمة الشرسة فرنسا الصليبية وحلفائها في المنطقة ,مفادها أن 

على أهلنا المستضعفين في شمال مالي  ,.كما بينت هذه العملية حرص المجاهدين  بغض النظرعن أسمائهم 

ومسمياتهم على أرواح المسلمين وحياتهم ,إذ نجا كل العمال الجزائريين بفضل هللا ثم بفضل أبنائهم المجاهدين 

ا يدعي الجيش الجزائري  أنه هو من خلصهم من أيدي المجاهدين , ولماذا لم يفلح إذن في استنقاذ ,وليس كم

الرهائن الغربيين؟ كما بينت هذه العملية  درجة اإلنحطاط الكبيرة التي وصل إليها ساسة الدول التي ينتمي إليها 

الء الساسة , في حياة أكثر من أربعين الرعايا الذين ذهبوا ضحية حمق حكوماتهم , إذ كيف يعقل أن يفرط هؤ

رهينة بهذه البساطة ,  ونحن نتساءل لو كان أبناء هوالند وكامرون وأوباما ضمن هؤالء الرهائن ,هل ستكون 

النتيجة نفسها ؟ نترك اإلجابة لهم ليجيبوا شعوبهم ,وهل إطالق سراح شيخ ضرير  وامرأة ضعيفة يشكل خطرا 

 أو البريطاني أو الفرنسي؟  بالفعل على الشعب األمريكي

هل استشهد الشيخ عبد الحميد ابو زيد و اذا كان الجواب نعم, من من القادة سيحل  مكانه؟ ارجو  ٢س،  

 التوضيح مشكورين .

الجواب : لم نتلق أي تأكيد من إمارة الصحراء الكبرى حول مقتل الشيخ عبد الحميد أبو زيد  وأمير منطقة 

يحيى أبو الهمام له كل الصالحيات في تعيين أمير جديد لكتيبة طارق بن زياد إن صح الصحراء الكبرى األخ 

الخبر طبعا , وإنما تعمدنا هذا التوضيح لنكذب نبأ مقتل أمير منطقة الصحراء الكبرى ؛كما روجت لذلك 

 الصحافة الفرنسية.

ياتهم في منطقة الساحل و مناطق و األخير ما هو رأيكم بمختار بلمختار؟ و هل تؤيدونه و جماعته و عمل ٣س

 اخرى؟ مشكورين على االجابات.

الجواب : األخ الفاضل مختار بلمختار المعروف بخالد أبي العباس هو أخونا في الدين قبل كل شيء جمعنا 

الجهاد في سبيل هللا لعقدين من الزمن , بكل ما حملت هذه السنين من ذكريات وجراحات واليوم هو قرر 

ن تنظيمنا , وبناء مشروع مستقل ونحن ليس لنا وصاية على أحد من العاملين لإلسالم سواء كان اإلنفصال ع

 ذلك في المجال الدعوي أو السياسي أو الجهادي العسكري.

 

 

@ionkKinaay : 

هل من الممكن إعتبار ما تقومون به من جهاد فرصة لتحرير الشعوب أم أنه وسيلة لتمكين العدو من إستغاللها 

 غطاء محاربة اإلرهاب؟ تحت

 الجواب

وهل شعوبنا المسلمة غير مستغلة حتى نكون نحن وسيلة الستغاللها؟هل تملك شعوبنا المسلمة حرية اختيار 

منهج حياتها؟ هل تملك حرية اختيار من يحكمها وحق عزله إن عطل شرعها أو عارض مبادئها؟ وهل تملك 

ائداتها ؟إذا كان الجواب بنعم فربما صح قولك الثاني وأما شعوبنا المقهورة ثرواتها وحرية التصرف في ع

والجواب قطعا بال , فنحن ما خرجنا من ديارنا وأموالنا وهجرنا أهلنا وأوطاننا إال لتحرير شعوبنا المسلمة , 

ادة واسترجاع حقنا المشروع في اختيار منهج حياتنا , واختيار من نأتمنه على ديننا وأموالنا وأبضاعنا , والسي

الكاملة على ثرواتنا، أليس من المضحكات المبكيات أن يكون مقر منظمة نفطنا في فيينا وليس في جدة أو 

 جاكرتا أو الغوس أو طرابلس أو الجزائر؟

 وهل لديكم موقف من عمليات قتل المدنيين غير المسلحين في مناطق نشاطكم ؟

 الجواب :

لم يكونوا محاربين, ولكن الغزاة المحتلين يدفعوننا للقصاص  نحن ضد استهداف المدنيين غير المسلحين إذا 

دفعا , فهم من يبدأ قصف مدننا وقرانا وشعوبنا,  وهل يعقل أن نبقى مكتوفي األيدي أمام هذه الجرائم ؟وهل 

نلوم من هدم بيته على رؤوس أطفاله ونسائه من اإلنتقام والقصاص العادل؟ إن األمن اليوم في العالم كل ال 

تجزأ وعلى الشعوب األمريكية واألوروبية أن تختار فإما أن نتقاسم األمن والرخاء وحسن الجوار, وإما ي

نتقاسم الحرب والرعب والخراب والدمار والخير بالخير والبادئ أكرم والشر وبالشر والبادئ أظلم , قال تعالى 

دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وهللا يحب  :)ال ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من

 المقسطين( , هذا ديننا وهذه دعوتنا لشعوب العالم أجمع . 

 

 وهل لديكم عالقات بجماعة حركة أزواد اإلسالمية و هل قتل قائدها ولد حماها؟ من طرف قبائل الكونتا؟ 

 الجواب :

 ال نعرف جماعة بهذا اإلسم  .
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القتل التي تقوم بها فرنسا في مالي, هل تنوون و متى مهاجمة اهداف خارج منطقة  وقد هددتم  بالثأر لعمليات

 الساحل؟ )عمر شابي النصر(

 الجواب :

 هذا من صالحيات أمير التنظيم وأسرار الحرب وما يكون سيراه الجميع بإذن هللا؛

 

 

@niodeme118a: 

 و العباس؟هل يمكن أن تنفوا أو تؤكدا قضية مقتل مختار بلمختار خالد أب

 الجواب : 

أوال نسأل هللا أن يحفظ إخواننا في شمال مالي ومنهم أخونا خالد حفظه هللا ونذكركم أننا لسنا مخولين بالكالم 

 عن أحد من خارج التنظيم وكتيبة الملثمين عندها ناطق رسمي باسمها نرجو أن توجهوا له هذا السؤال ؛ 

 

 مالي؟و كيف تقومون األوضاع ميدانيا في شمال 

 الجواب :

لقد توقعنا هذا السيناريو  بحمد هللا منذ أول يوم من  سيطرة أنصار الدين وحلفائها على شمال مالي, وأعددنا  

الرد المناسب بإذن هللا , ولن تتأخر الحقائق من الخروج إلى الرأي العام العالمي ليحكم بنفسه على ما جرى 

م الفرنسي  فالحكومة الفرنسية هي أول من يعلم كذبها,  ونحن ويجري على أرض الواقع ,أما فقاعات اإلعال

نتحداهم أن يتركوا حرية الحركة للصحافة الدولية وحرية الدخول إلى ميدان المعارك لرجال اإلعالم 

المحايدين,أليس الحق في حرية اإلعالم ومعرفة الحقيقة من أبسط حقوق اإلنسان؟لماذا يخافون الكاميرا 

 ين؟ماداموا منتصر

 

  وهل من تعليق على العدد المعلن للقتلى في صفوف مسلحيكم هناك )األخبار الموريتانية( 

 الجواب : 

نطلب من الحكومة الفرنسية رفع الحظر على الصحافة العالمية لتصور وتحصي قتالنا المزعومين .....أليس 

  ذلك أدعى إلظهار انتصارات فرنسا المزعومة وأوباشها؟ 

 

@iteRntywme : 

 بعد بإسم هللا، أخوتي األفاضل، لماذا أخترتم

 العالم اإلفتراضي للحوار؟

 الجواب

هذه وسيلتنا الوحيدة للتواصل مع الرأي العام العالمي ,فنحن إرهابيون حسب قاموس أمريكا ووكالئها في 

 عبر هذه الوسيلة المنطقة ,واليستطيع الصحافيون المحايدون واألحرار الباحثون عن الحقيقة التواصل معنا إال

,أما التواصل المباشر فجريمة يعاقب عليها قانون أمريكا وفرنسا وحكومات المنطقة ,ويقود الصحافي المسكين 

 مباشرة إلى غوانتانامو أو سركاجي )غوانتناموالجزائر(.

 

 المطاف ؟ منذ إنبعاث تنظيم القاعدة، لم نرى مشروع لتحرير القدس واألراضي الفلسطينيّة، هل ستكون آخر

 الجواب :

تحرير القدس مشروع أمتنا المسلمة كلها وليس مشروع قاعدة الجهاد لوحدها , وهو أهم مشروع لتنظيم 

قاعدة الجهاد كما تعبر على ذلك أدبياته وكلمات قادته , ولكن دون وصولنا إلى إخواننا في بيت المقدس وأكناف 

ويسهل وصولنا إلى فلسطين الحبيبة؛ولكن التفاف األمة حول  بيت المقدس عقبات وعقبات ,نسأل هللا أن يذللها

 أبنائها المجاهدين في كل الجبهات كفيل بتحقيق المعجزات بإذن هللا.

 

 

@mniomeedudkssn: 

 كيف سبيل للمبايعة ؟ وهل مبايعة انصار الشريعة في تونس هي جزء من مبايعتكم ؟ 

 الجواب :

هو تخطي الحواجز األمنية المتربصة بكل غيور يروم الدفاع عن دينه  أكبر عائق اليوم في وجه شباب الجهاد

وأرضه وعرضه , وأنصار الشريعة في تونس هم إخواننا ونحن منهم وهم منا ,ومشروعهم لنصرة الشريعة 
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هو جزء ال يتجزأ من مشروع استرجاع مجد أمتنا التليد ,نسأل هللا أن يوفقهم ويعينهم ويضع لهم القبول بين 

 ا في تونس الزيتونة.أهلن

 

@2ntnnrmrynrmn22 : 

 كيف أحوال اإلخواننا المجاهدين في مالي وما هي عالقتكم المجاهدون في ليبيا؟ 

 الجواب:

التقارير الميدانية شحيحة مع الحملة الفرنسية الصليبية لصعوبة الصحراء وظروفها الخاصة , وعالقتنا 

مواالة ونصرة ومحبة ,نسأل هللا أن يحفظهم ويمكن لهم دينهم الذي  بالمجاهدين في ليبيا هي عالقة األخ بأخيه

  ارتضى لهم على أرض عمر المختار الطيبة رحمه هللا. 

 الموقعين بدمائهم هم منكم أو حركة أخرى من المجاهدين )أخوكم في الصومال( 

 الجواب : 

أبي العباس حفظه هللا المنفصل عن تنظيم  كتيبة الموقعين بالدماء تابعة لكتيبة الملثمين تحت إمرة األخ خالد

  القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي .

 

@iiRnoy: 

 هل هناك تنسيق مع تيّارات إسالميّة سياسيّة في بلدان الربيع العربي لمساعدتهم على التمّكن من السلطة؟

 الجواب :

باب  وهي دعوة إلى  التعاون مع  رسالة شيخنا وأميرنا الدكتور أيمن الظواهري حفظه هللا واضحة في هذا ال

كل المسلمين أفرادا وجماعات ,نتعاون فيما اتفقنا فيه ونتناصح فيما اختلفنا فيه, نتعاون على تحرير أراضي 

 المسلمين وتحكيم الشريعة ,واسترجاع سيادتنا على ثرواتنا ,وتحقيق العدل فوق األرض .

 

@omstyoamis: 

 سوريا أم البقاء في تونس ؟ وبماذا تنصحونهم ؟ هل تشجعون الشباب على الذهاب إلى

 الجواب :

نحن نشجع الشباب التونسي على الجهاد في كل الجبهات ألن بالد المسلمين بمنزلة البلدة الواحدة ,ونؤكد لهم 

على حاجة جبهة المغرب اإلسالمي لعطائهم ومساهمتهم ونصرتهم  خاصة مع الهجمة الفرنسية الصليبية 

ما أن واجب تحرير مالي المسلمة اليوم من االحتالل الفرنسي الواضح البين هو أوكد في حق شباب األخيرة  , ك

مالي وما جاورها من دول المغرب اإلسالمي منه في حق  شباب األمة البعيدين ,وبيان التنظيم يؤكد هذا , وفي 

 كل خير إن شاء هللا  وهللا أعلم ؛  

 

 

@3kaomeky: 

  ) عمر   اإلسالمي من نية موريتانيا إرسال جنودها للمشاركة في العمليات شمال مالي  ما موقف قاعدة المغرب

  (  الحميري 

 الجواب :

كما كان  -إن لبالد شنقيط أرض العلم والحكمة مكانة خاصة في قلوبنا ,وأبناؤها اليوم هم في  الصفوف األولى 

لمسلمة  , ولهذا نحن ننصح أهل العقول الراجحة لمواجهة الحملة الفرنسية الصليبية على مالي ا -أسالفهم

هناك  بمنع الحكومة الموريتانية ورئيسها عبد العزيز من الزج بهم في قتال أبنائهم و تجنيب البلد حربا  

بالوكالة يكون ضحاياها أبناؤهم من الجانبين, لتضمن فرنسا استمرار تدفق األورانيوم إلى مفاعالتها النووية 

وكها الربوية على رشى لعبد العزيز الذي وصلتنا تقارير موثوقة لبدئه اإلعداد لهذه الحرب منذ والذهب إلى بن

عام تقريبا .حيث بدأ بتدريب وتجهيز فرق خاصة لمواجهة المد الجهادي في الصحراء الكبرى ,وهذا أوان 

تلتهم مواردهم الشحيحة تخرج هذه الدفعات .وهو يبحث عن الذريعة للزج بموريتانيا وشعبها الفقير في حرب 

,وموقفنا مازال منشورا عبر الصحافة الموريتانية ,كما عبر عنه أمير منطقة الصحراء الكبرى األخ القائد يحيى 

 أبو الهمام حفظه هللا ؛  

 

 

@iiRnoy: 

 هل تشّرعون الجهاد في البلدان اإلسالميّة أم أنكم تعقدون أنّها أراض دعوة و نشر لّدين

 الجواب :

 بلد أهله وعلماؤه وخصائصه وأهل مكة أدرى بشعابها نسأل هللا التوفيق والسداد لكل العاملين ؛لكل 
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@rntimwrnyedt: 

 السالم عليكم ورحمة هللا 

 ماهو سبب عدم تغطية مؤسسة االندلس بمراسيلها الحرب على مالي لدحر افتراءات االعالم الصليبي و المرتد.

 الجواب :

ج الحقائق بإذن هللا عبر األندلس أو مؤسسة أخرى  وأنى لغربال اإلعالم الفرنسي أن عندما يحين الوقت ستخر

 يحجب شمس الحقيقة كل الوقت.

 

 

@naeinwyan8577: 

نعرف أحمد أبوعبداإلله بأنه رئيس اللجنة السياسية لتنظيم القاعدة فهل رئيس الهيئة اإلعالمية في مؤسسة 

 األندلس هو منصبك الجديد؟

 الجواب :

 الضبط  نسأل هللا أن يستعملنا وال يستبدلنا  .ب

 

 

@naeinwyan8577: 

 هل صحيح ما ذكره اإلعالم الجزائري أنه تم إعتقال المتحدث الرسمي للتنظيم أبو صالح أحمد؟

 الجواب :

 أوال نصحح اإلسم فهو صالح أبو محمد فك هللا أسره ونحن نؤكد تعرضه لإلعتقال ؛

 

اإلعالم أن سبب عزل مختار بلمختار هو تدخله المباشر في النزاع في أزواد دون وهل صحيح ما ذكرته وسائل 

 استشارة التنظيم.

 الجواب :

عزل األخ خالد أبي العباس من إمارة كتيبة الملثمين من قبل أمير التنظيم الشيخ ابي مصعب عبد الودود كان 

 ألسباب داخلية ال عالقة لها بأزواد أصال.

 

تفصلوا في مسألة عزل مختار بلمختار ألن األخبار الواردة في ذلك هي كلها من وسائل اإلعالم وهل يمكنكم أن 

 ؟

 الجواب :

العزل والتنصيب هو حق شرعي ألمير التنظيم  ال يحتاج ألي تفصيل ولسنا مسؤولين عن خوض وسائل 

 اإلعالم .

 

 ذ آخر إصدار لها؟وما هو سبب الجمود اإلعالمي لمؤسسة األندلس فقد مضى وقت طويل من

 الجواب :

للحرب ظروفها القاسية وقد تأثرت المؤسسة باعتقال رئيسها صالح أبي محمد فرج هللا كربته  ولكننا ما ضون 

 بعون هللا على الطريق , ننحني وال ننكسر حتى يظهر هذا الدين ويصل نوره للعالمين بإذن هللا.

 

@2111ominoode211: 

سنسمع عن عمليات داخل فرنسا وهل هناك إمكانية للقيام بمثل هذا العمل على نسمعكم تهددون فرنسا، متى 

 أرض الواقع ،

 الجواب :

ليس كل ما يعلم يقال  وما يكون سترونه بإذن هللا ورد عدوان فرنسا المعتدية واجب في عنق كل مسلم وليس 

 القاعدة وحدها.

 

  (ة على قلة العمليات التي تنفذونها ) من عوام المسلمينخباركم ،هل تدل قلة إصداراتكم المرئيألانا متابع لكم و

 الجواب :

الحرب مراحل يا أخي ولها ظروفها  والمجاهدون في سبيل هللا بين اإلعداد والقتال , ونحن نستنفر كل طاقات 

 األمة وشبابها لدعم هذا الثغر  والجرح النازف , منذ أكثر من عقدين من الزمن.
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@iameanknmntyry: 

 ل الطاهر ابو عائشة عضو في التنظيم ؟ه

 الجواب :كان من المعاونين ثم التحق مؤخرا بكتيبة الملثمين نسأل هللا أن يتقبله في عليين .

 وما هي ظروف اسر الشيخ ابو اسحاق السوفي؟

 الجواب :

 أسر في طريقه إلى الصحراء الكبرى نسأل هللا أن يفك أسره .

 

@iionenaeetanrni: 

 القتال في شمال الجزائر دون وجود حاضنة شعبية?ما جدوى 

 الجواب :

نحن نجاهد في سبيل هللا امتثاال ألمر هللا سبحانه, قال تعالى :)وقاتل في سبيل هللا ال تكلف إال نفسك وحرض 

 المؤمنين عسى هللا أن يكف بأس الذين كفروا وهللا أشد بأسا وأشد تنكيال( , والحاضنة الشعبية تتكون مع صبر

ومعاناة المجاهدين  ،فحين ترى األمة صبر المجاهدين وتضحياتهم تعلم صدقهم , فتلتف حولهم ولو بعد حين  

،فالحاضنة الشعبية تتويج لجهود العاملين وليست هدية تنزل من السماء على البطالين ,  واإلمامة في الدين 

,وما تحتاجه شعوبنا هو الدعوة بالحسنى والقدوة تنال بالصبر واليقين. والخير ال ينقطع من هذه األمة بإذن هللا

 الحسنة , وحسن المعاملة  , لترى منها العجب بإذن هللا. 

 

 وهل لديكم تصور لطبيعة الدولة التي ترغبون بها في حال وصولكم للحكم في أي دولة إسالمية?

 الجواب :

وليس على التصور المجرد وعندما التصور يوضع بناء على الحقائق والمعطيات الدقيقة من أرض الواقع  

 نصل  للحكم ونملك هذه المعطيات نضع تصورنا وفقها ,بما يخدم مصلحة األمة بإذن هللا.

 

 

@nthninensiye: 

كيف اذهب الي الجهاد ان ممنوع سفر خارجي ، هل على اثم في قعودي عن الجهاد ، كيف انصركم ياخوان ، 

 جزاكم هللا خير .

 الجواب

هللا أن يفرج كربكم وأن يكتب أجركم,ثم اعلم رحمك هللا,أن االعمال التكليفية منوطة بالقدرة بداية نسأ ل 

واالستطاعة وهذا محل إجماع من أهل العلم رحمهم هللا,وبرهان هذا معلوم كتابا وسنة,وعليه فالشيئ عليكم 

 والحالة هذه.

 ب نجمله لك فيمايلي.أماكيف تنصرإخوانك الذين هم أحوج الناس لدعمكم ونصرتكم فالجوا

أوال إن كان لكم  مال فاهلل هللا في دعم إخوانكم بأمولكم فإنه قد صح عن نبينا صلي هللا عليه وسلم كما عند 

أحمد في المسند وابوداود وغيره,من حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه,أنه أن نبيبنا صلي هللا عليه سلم قال 

 سنتكم والخبر صححه ابن عبد الهادي رحمه هللا وجماعة من أهل العلم.جاهدو المشركين بأموالكم وأنفسكم وأل

ثانيا الدعاء الدعاء إلخوانك بالنصرة والتوفيق,فإن الدعاء سالح عظيم, وقد صح كما عند الحاكم في المستدرك 

يحفظك وغيره,أن النبي صلي هللا عليه وسلم قال, الدعاء سالح المؤمن ونور السموات واألرض,نسال هللا أن 

 ويبارك في سعيك هذا وهللا اعلم.

 

@ntyenaedtnnt : 

كنا نريد توضيح للوضع الميداني اآلن في شمال مالي، ومدى قدرة اإلسالميين هناك على مقاومة القوات 

 األفريقية بعد رحيل الفرنسيين .

 الجواب :

ولو اجتمعوا علينا من أقطارها , ألننا نحن نقاتل دون ديننا وأموالنا وأعراضنا وسيكون النصر حليفنا بإذن هللا 

أصحاب قضية عادلة  والجندي الفرنسي القضية له ,إال شهوة أصحاب الشركات الكبرى  الساعية المتصاص 

خيرات الشعوب بثمن بخس .,والجندي اإلفريقي ليس أحسن حاال منه ,ونحن ندعو أبناء المسلمين المنخرطين 

 واإلنضمام  إلى إخوانهم المجاهدين,ثم نسألهم سؤاال واحدا ماذا كنتم في هذه الجيوش ,إلى التوبة إلى هللا

 فاعلون لوكان عدوان الجندي الفرنسي على أمهاتكم وأخواتكم؟

 

اإلعالم يتحدث من وقت آلخر عن عالقة القاعدة بإيران باعتبار ان بعض قادتها كان يقيم هناك،لماذا ال يصدر 

 التنظيم بيانا يجلي موقفك ؟
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 اب :الجو

نحن مخولون للكالم باسم  قاعدة الجهاد في المغرب اإلسالمي فقط , والجواب عن هذا السؤال يتجاوز 

 صالحياتنا,فنرجو المعذرة.

  

غالبا ما تتحدث المصادر الغربية عن عمليات لتهريب المخدرات في الصحراء باعتبارها أحد مصادر تمويل 

 القاعدة،لكن لم نقرأ تعليق لكم ؟

 الجواب 

 وليس يصح في األذهان شيء        إذا احتاج النهار إلى دليل 

وهل يحتاج المجاهدون في سبيل هللا  إلى تبرئة أنفسهم من  تهم كهذه , وقد رددنا على هذه التهمة في لقائنا 

 المفتوح عبر المنتديات الجهادية وهو منشور على الشبكة العنكبوتية.

 

 

@niiooniwn: 

 ة هللا و بركاته حفظك هللا شيخنا و رعاك :السالم عليكم و رحم

بعد البيان األخير الموجه لتونس خاصة و المغرب اإلسالمي  عامة هناك إخوة ال يزالون منعزلين عن الجماعة 

األم الظاهرة في تونس ، وتأولوا البيان على أنه ال يتحدث عنها وأن مسألة اإللتفاف حولة القيادة الدعوية 

يم لقاعدة بالمغرب اإلسالمي وال يعطو للجماعة في تونس الثقة من ناحية الكفاءات و المجاهدة تخص تنظ

 المسائل األمنية

 يقولون هذه الجماعة هي تنظيم هرمي ظاهر وسهل إستئصالها ، نرجوا التوضيح 

 وال تنساني شيخنا الفاضل من صالح دعائك حفظك هللا و رعاك و السالم عليكم و رحمة هللا بركاته

 الجواب

نحن نثمن مشروع إخواننا أنصار الشريعة ونباركه ,وندعو شباب تونس إلى دعمهم والتعاون معهم ,ونفتح 

 صدورنا و أبوابنا لكل من أراد الهجرة والجهاد في سبيل هللا وفي كل خير إن شاء هللا.

 

 

@ominode1235321 : 

 لطلبة العلم  ؟؟؟؟؟؟ أسأل هللا لكم الـتوفيق ..كيف هي حاجة الجبهات الجهادية 

 الجواب 

 حاجتنا لطلبة العلم كحاجتنا للماء والهواء , ندعو هللا أن يمدنا بمدد من عنده,

 ونحن ندعوهم للحاق بالركب وتقدم الصفوف كما كان علماء السلف العاملون,

 رحمهم هللا. 

دقائق مسائل التكفير ام ان ذلك  سؤال مهم جدا : هل لعامة المجاهدين وفقهم هللا وصغار طلبة العلم الخوص في

 يختص بالعلماء؟؟؟

 

جواب: إن الكالم في شرع هللا تعالى ال يجوز ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يقدم عليه إال )بعلم( يستوي في 

 نظرا لما يترتب عليها من أحكام، ذلك مسائل الطهارة والصالة و مسائل الكفر واإليمان وإن كانت األخيرة أشد

ْكِر و              لهذا أحال هللا سبحانه الجاهل بهذه األحكام على أهل )العلم( فقال سبحانه }  َفاْسأَلوا أَْهلَ الذِّ

(  34)النحل: من اآلية{إِْن ُكْنُتْم ال َتْعلَُمونَ   

عليهم واإلحالة المذكورة ليست إحالة على أشخاصهم فهم من هذه الحيثية كغيرهم من الناس، وإنما أحال 

أن يتكلم إن احتيج إليه،  لوصفهم الذي هو )العلم(، فمن كان عنده علم بهذه المسائل )التكفير( وغيرها جاز له

 يستوي في ذلك طالب العلم والعالم، ومن لم يكن عنده علم فعليه أن يتعلم، ويحرم عليه أن يتكلم. وهللا أعلم.
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@nwsnke2: 

 إليكم في تنظيم القاعدة بالمغرب ؟هل تستقبلون العوائل المهاجرة 

 الجواب 

 لألسف الشديد ,هذا غير متيسر في الظروف الحالية , نسأل هللا أن يفرج عنا وعن جميع المسلمين.

 ماهي أهم الكوادر التي يحتاجها تنظيم القاعدة في بالد المغرب ؟؟

 الجواب

السالح واإلعالم اآللي وغيرها من المهارات نحتاج كل التخصصات كالطب والكيمياء واإللكترونيات وتصنيع 

 العلمية واإلدارية وقبل ذلك كله طلبة العلم الشرعي .

 

@iameanknmntyry 

كما شهدت المدة االخيرة صدور عدة اصدارات مرئية من االخوة في امارة الصحراء لم يكن مصدرها مؤسسه 

 االندلس ما السبب؟

 الجواب 

 ألمة والرأي العام العالمي ,وذلك الظرف كان يتطلب ظهور وجه إعالمي آخر.المهم وصلت رسالة المجاهدين ل

 

سمعنا بعملية نوعية في خنشلة لكن االعالم الطاغوتي تضارب بشانها فهل من تفاصيل تغيض العدا و تسر 

 الصديق؟

 الجواب 

المجاهدون شاحنة  العملية كانت عبارة عن استدراج لقوات الجيش الجزائري المرتد للتدخل بعدما استهدف

تنقل  له المؤونة ,لكن عناصر الجيش الجزائري جبنوا عن التدخل فقام اإلخوة المجاهدون بقصفهم داخل 

eوالدوشكا فمألوا قلوبهم رعبا , وكانت فرصة لتجريب األسلحة الثقيلة وقد تعمد  82ثكناتهم بالهاون

ي تلك المنطقة بين تبسة وخنشلة , لعراقتها في المجاهدون استهداف هذه القاعدة العسكرية وهي أكبر ثكنة ف

 ظلم الشعب المقهور وإهانة المسلمين في الحواجز واليد الطولى في حرب المجاهدين .

 

@rtnsidwemaa: 

السالم عليكم احبابنا معكم اخوكم من بالد الشام المباركة سؤالي لكم لماذا يوجد تقصير في االعالم وهذا خطأ 

 يجب أن  نتداركه

  جواب ال

بارك هللا فيكم على هذا التنبيه القيم ورسالتك وصلت ياغالي نسأل هللا العون والسداد والمدد )رب اغفر لي 

 وألخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين(.  

 

 

 والحمد هلل رب العالمين.

 

 

 
 

 

 مؤسسة األندلس اإلعالمية

 الناطق الرسمي
اإلسالميلتنظيم قاعدة الجهاد في المغرب   

 


