
 بسم اهللا الرحمان الرحيم
 

 الحمد هللا، وصل الّلهّم على محمد وآله وصحبه وسّلم
     

 لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول  
 

 [تنفيذ عملية استشهادية ضد الصليبيين الفرنسيين ]
 
  
 

بمكره ،الذي قدر الحمد هللا معز اإلسالم بنصره ، ومذل الشرك بقهره ، ومصرف األمور بـأمره ومستدرج الكافرين 
 :األيام دوًال بعدله ، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصالة والسالم على من أعلى اهللا منار اإلسالم بسيفه ،أّما بعد

 
َسِبيِل اللَِّه َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعداً ﴿ِإنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَلُهْم ِبَأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَن ِفي : قال تعالى

َعَلْيِه َحّقًا ِفي التَّْوَراِة َواْلِأْنِجيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوزُ 
111:التوبة(اْلَعِظيُم﴾  ) . 

 
في هذا الشهر الكريم وفي هذا اليوم المبارك انطلق فارس آخر من فرسان الشهادة و عشاق الحور لُيسطِّر بدمه و 

 .أشالئه معالم الخالفة الراشدة،و ليوقظ بروحه الطاهرة أمَّة مسلمة تكالب عليها الكفرة و المرتدون
 

بعة و ربع، قاد البطل اإلستشهادي عثمان أبو جعفر هـ على الساعة السا1428 رمضان 9ففي صباح هذا اليوم الجمعة 
 آلغ من المتفجرات   و انطلق بها ليستهدف الصليبيين الفرنسيين الذين 250سيارة من نوع مازدا مملوءة بأآثر من 

،و قد انقض عليهم شهيدنا على الطريق الرابط بين )األخضرية/المعّلة(يعملون في مشروع بناء أآبر سد بمنطقة الحمام
 عربات 3 شاحنات للجيش الوثني و 3الحمام و األخضرية ،حيث آان العلوج تحت الحراسة المشدّدة من طرف 

 .للدرك الوثني
 

جهول  صليبيين و عدد م3فأسفر اإلنفجار عن تدمير آامل لعربة التويوتا التي تحمل الفرنسيين و هالك ما ال يقل عن 
 .آخر من المرتدين، بينما فّر الباقون من آالب حراستهم  العمالء ال يلوون على شيء

 
و يجدر بالذآر أن هؤالء العلوج األنجاس قد أقام الجيش الوثني الجزائري ألجل حمايتهم ثكنة عسكرية آاملة يفوق 

فلم تغِن عنهم حصونهم شيئا أمام ... عسكري، سعيا منه لحماية أسياده من ضربات أسود اإلسالم1200عدد جنودها 
 .الشباب المسلم المقبل على الموت

 
و يا فرنسا الحاقدة...فيا ُعّباد الصليب ... 

 
 ..إن لنا معكم لثارات و ثارات

 
 ..فإن الثأر لدماء مليون و نصف المليون من الشهداء ال زال حيا يجري في عروقنا

 
و دعمكم لعمالئكم و أبنائكم من ...أفغانستان و العراق و لبنان و غيرها و إن سياساتكم اإلجرامية تجاه المسلمين في 

أمثال الحكومة الجزائرية المرتدة، و تهجماتكم المتكررة على شعائر اإلسالم، لهي آلها دوافع تجعل آل مسلم صادق 
 :يتحرق شوقا لضربكم و استهدافكم و لسان حاله يقول

 
  تزولحتى عن مرابعنا... لن نوقف الغارات 

 
 ..اللهّم عليك باليهود و النصارى و عمالئهم المرتّدين



 
 ..اللهّم أنصر المجاهدين في آّل مكان و أّيدهم بمدد من عندك

 
 و اهللا أآبر اهللا أآبر اهللا أآبر

 
 و هللا العّزة و لرسوله و للمجاهدين

 
 الّلجنة اإلعالمّية

 لتنظيِم الَقاِعَدِة ببالِد الَمْغِرِب اإلْسالِمي
 

هـ1428،   رمضان 9،  الجمعة  
م2007/ 09/ 21   
 

 


