
 
 
 ألخبار
 القاعدة تتبني استھداف قوات حفظ السالم بمالي وتتوعد الفرنسیین

21:03 2014آب/أغسطس  30تاریخ اإلضافة: السبت,   

إلسالمي (فرع الصحراء) سلسلة من العملیات العسكریة التي استھدفت توعد تنظیم القاعدة بالمغرب ا –األخبار (نواكشوط) 

 .قوات حفظ السالم بمالي، متوعدا الفرنسیین بأیام كیوم "الزالقة" في القریب العاجل

  

إن الشابین الذین  2014أغشت  30وقال المتحدث باسم التنظیم عبد الرحمن األزوادي في تسجیل حصلت علیھ األخبار الیوم 

قرب تیمبكتو العالقة لھما بھ، وإن عملیاتھ ستستمر ضد  2014لھما الجیش الفرنسي في الثاني عشر من أغشت اعتق

 .الفرنسیین أو من أسماه بفرعون العصر وجیشھ

  

ھا وھنأت القاعدة تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام، ومن أسمتھم بأھل السنة والجماعة في نیجیریا دون أن تعلن مبایعت

 .للدولة وخلیفتھا المعلن قبل شھر

  

 : وھذا نص البیان

  

 (بیان من تنظیم القاعدة في المغرب اإلسالمي ( فرع الصحراء الكبري

n انطالقا من قول هللا عزل وجل " وقاتلوھم حتي التكون فتنة ویكون الدین". 

  

 : فإننا نتبني مایلي 

  

كلم شرق تیمبكتو التي قام بتنفیذھا االستشھادي البطل أبو قتیبة الصحراوي،  60أوال : العملیة االستشھادیة في منطقة "بیره" 

-8-16 الموافق  1435شوال  29مستھدفة مركزا لقوات حفظ السالم،مدمرة الجزء األكبر منھ n المد والمنة، بتاریخ السبت 

2014. 

  

كلم من تیمبكتو وقد أدي االنفجار إلي تدمیر من فیھا، بتاریخ  13تابعة لقوات حفظ السالم علي بعد ثانیا : تفجیر سیارة 

2014-6-30الموافق االثنین  1435رمضان   2  . 

  

كلم من تیمبكتو،وقد أدي االنفجار إلي مقتل من فیھا (ثالثة  45ثالثا : تفجیر سیارة تابعة لألمم المتحدة علي طریق "كوندام" 

2014-6-12الموافق  1435شعبان  13اد)، بتاریخ أفر . 



  

وعلي إثره اظھرت  2014-7-12الموافق  1435رمضان  14رابعا : إطالق صواریخ أغراد علي مطار تیمبكتو بتاریخ السبت 

بین متھمة الشا 2014-7-13القوات الفرنسیة وجھھا الحقیقي واعتقلت شابین عزل من الطوارق قرب تیمبكتو بتاریخ األحد 

باالنتماء للقاعدة، وعلیھ ننفي أي عالقة لھم بالقاعدة، ونعتبره عدوانا علي الشعب المسلم المالي،ونذكر الحكومة الفرنسیة 

 .وعلي رأسھا فرعون عصره "فرانسو أوالند" وجیشھ أن الحرب سجال، وأن العاقبة للمتقین

  

 .وأننا سنریھم بإذن هللا أیاما كیوم الزالقة

  

فإننا نھنئ إخواننا في الدولة اإلسالمیة في العراق والشام بنصر هللا وكذلك إخواننا من أھل السنة والجماعیة في  وفي األخیر

 .نیجیریا

  

  

 (تنظیم القاعدة في المغرب اإلسالمي ( فرع الصحراء الكبري

30-8-2014 
 
	
	



	


