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 لفرنسا العملءا باعها التي
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المأين. رسوله

بعد: أمأا

ورحمممة عليكممم السمملما
وبركاته... الله

مقدمة:

ُُفهم ضرورةا، ُعلم لهمما كان ُُأوربا دول جميع أن بداهة و
فكممٌل التوحيممد، أمأممة لدمأار المستميت التخطيط في السبق
ه فاضت أسود لحقد حفنة، وزيادةا بحظه ساهم صمدورهم ب
ً الُصممعد، كل في إمأكانياتهم جميع واستخدمأوا وأفعالً، ٌأقٌوال

بجندلة صدورهم ليشفوا والخارج، الداخل مأن العدو وجندوا
ًا، ليممدمأروها المأممة أصول غمممار أخمموض جعلنممي والممذي تبعمم
َبها حقيقة لبيان التاريخ ّي هممو: مأمما الممداخل مأممن أوربمما جنممود غ

حقممائق بممائعي مأممن لفكممره المسممتعير الجيممل مأممن أسمممعه
ًا التنزيل وأصول التاريخ دولمة اللممه أخزاهما فرنسمما أن أسمف

ِكممُن ل وأنهمما المسلمين ومأع العرب صف في ِعممداءا، لهممم ُت ال
ّوَج ّلممُه ولكممن مأآربها لها شريحة مأن الفكر هذا وُر ِلٌب ((ال َغمما
َلى ِه)). َع ِر َأمْأ

ننكثه:     لن     علينا     عهد

وأهلممه للسمملما بحربها الخبيثة الدولة هذه تميزت لقد
ٍر يمكن ل المأة حق في مأجازر وارتكبت قٌرون، مأنذ أبممي لح

ِر مأن الصفحة هذه يبيع أن عقيدةا صاحب يهبهمما أو المأممة ُعُم
هبمماءا الغمممة هممذه تمممر أن يمكممن ول السممافلين، لسممافل
ِلمها ُنع َفِصممُل أبناءانمما، قٌلوب في ونحفرها الجيال، س ُن لهممم و

ًا شهدائهم دمأاءا مأن ول نممومأهم وتمنع أجسادهم، ُتلهب ُقٌُمَص
ّبمماد قٌلب وغزو فرنسا، بفتح إل تبرد فهممذا رومأمما؛ الصممليب ع

بالتوحيممد تنبممض دامأممت مأما فرنسمما يمما عنه نتنازل ولن عهدنا
الممذي المثممل بهممذا وأذكركم ونساءانا، رجالنا ويتزاوج قٌلوبنا،

ًا)) ولقمد للنوما يذوق ل ((الحاقٌد بينكم تتداولونه تيقنما طعمم
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مأن يخرج ((ل قٌلتم حين وأحسنتم الخير مأنكم يأتينا لن أنكم
غزال)). القرد صلب

مظلم:     تاريخ     فرنسا

بالنممار الحممرق وسمملوتها الممدمأاءا، الحواريممة فرنسا لغة
ًا، ومأكممان، زمأممان كل في حقير جبان كل لغة هي وهذه ظلم

فعممل ومأمماذا نفسممه عممن يحممدثنا الفرنسممي التاريممخ ونممترك
بالمسلمين.

(تونس):     في     والمسلمون     فرنسا

العربيمممة، اللغمممة وحممماربت تمممونس، فرنسممما احتلمممت
الفرنسممية، اللغممة تعمماليم وفرضممت السمملمأية، والشممريعة

قٌضممت حممتى السمملمأية، المممدارس عممن المعونات وقٌطعت
ُتخرج مأعظمها على عممن وتغيبها السلمأية هويتها مأن المأة ل

ولكممن طلبهمما مأممن لكممل جنسمميتها ووهبممت السوية، عقيدتها
فممي الجنسممية حمممل مأن كل دفن مأنعوا هناك السلما ُأسود
الدولة هذه مأن تونس بأهل البلءا واستمر المسلمين، مأقابر
ً ووضممعت اسممميا، اسممتقللها نممالت حممتى مأممن عنهمما بممديل

كنفهم. في اليوما نحن وها عملئها،

فإليممك فرنسمما عملءا بسممب اليمموما المأممة حممال ولبيان
جعلمموا أنهم  ما1992 نوفمبر في البيان مأجلة التي: نشرت

أصممبحت الممدعارةا أن حممتى حقيقية، مأأساةا الشعب هذا مأن
وزارتممي طريممق عممن المارقٌممة، العصممابة هممذه مأممن بترخيص

ًا ُيمنع وأصبح والسياحة، الصحة المحجبممات، توظيممف رسمي
ُفرض الجامأعممة فممي الجماعيممة الصلوات ومُأنعت الختلطا، و

تفتمح ل الجامأعممة أصمبحت الزيتونمة] بمل [جامأعمة السملمأة
ذكرتممه ومأما أبوابها، تغلق ثم ساعات] فقط [أربع إل أبوابها
" فدراسممة ممم ه1421 لعمماما الولممى جممماد عممدد في المجلة
ّنة  %] والسمميرةا3[ نسممبته مأمما الجامأعة هذه في النبوية الُس

أن الساطير!! علما مأسمى تحت لها دراسة عن عبارةا هي
النممدلس فهممي وغيرهمما الفرنسممية للغممات  %] تعليممم24[

تسممتعمرها اللحظممة هممذه إلممى فرنسمما زالممت ول الجديممدةا،
الفرنسممي الرئيممس أن حممتى قٌراراتهمما وتفممرض بعملئهمما،

ْو تونس رئيس عن [ديجول] قٌال َل فرنسا في بورقٌيبة ولد " 
ًا لكان [تمونس " انظمر الجنوبيمة المحافظمات لحممدى حاكم

].44 ص الجريح، السلما
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(الجزائر): في والمسلمون فرنسا

بهممذا نكلممت لقممد أبممدأ، أيممن مأممن أدري فل الجزائممر أمأا
ً الشممعب ]130[ عممن تزيممد ولمممدةا الجيممال مأممر علممى تنكيل

الشريعة. لتعاليم تدمأير سنة،

للمساجد. تهديم- 
للعلماءا. قٌتل- 
للنساءا. اغتصاب- 
للمأوال. اغتصاب- 
للمقدسات. هتك- 
القرآن. للغة حرب- 
جماعية. بمجازر للدمأاءا سفك- 
للقبور. نبش- 

المأممر ولبيممان نظيممر لهمما التاريممخ يشممهد لممم ووحشممية
ْى أخي سأقٌفك بوضوح الفرنسمميين كلما علممى الكريم القار
الحال. لك ليصفوا أنفسهم

العاشممر شممارل للملممك الفرنسية التحقيق لجنة كتبت
مأقاومأممة مأممن نشممكوا أن لنا يجوز نصه: ((كيف مأا الفرنسي

بتهممديم فرنسمما فيممه قٌممامأت وقٌممت فممي للحتلل الجزائريين
أمأمموال علممى والسممتيلءا الشرعي، القضاءا وإلغاءا المساجد،

للدارةا الممممواليين والمفمممتي المأممماما وتعييمممن الوقٌممماف،
الشعب، حقوق الفرنسية السلطات أهدرت لقد الفرنسية؟

الملكيممة علممى واعتممدت حرياته، وسلبت مأقدساته، وداست
وأعممدمأوا القبممور، ونبشوا المساجد، جنودها ودنس الفردية،
ًا الشممفاعة علممى تجممرأوا لنهممم الصممالحين مأممن شمميوخ

الممذين الخونممة علممى السمملطات هممذه وأنعمممت لمواطنيهم،
المفاوضة)) أهم. باسم بلدهم باعوا

كممانت نصممه: ((لقممد مأمما شممانقاونيبي الجنممرال ويقممول
أثنمماءا للجنممد بهما أسممح أن أسمتطيع الممتي الوحيمدةا التسلية
القبائممل)) [أنظممر بغممزو لهممم السممماح هممي الشممتاءا فصممل

].56 ص (ب) إفريقيا المعاصر السلمأي المجتمع

هورةا الكهمف وحادثمة ولجمت بأسمرها قٌبيلمة أن المش
ًا كامألممة لليلممة النيران أبوابه على فأوقٌدوا تملك مأا بكل كهف
]780[ جثث فوجدوا الكهف الجنود دخل الصبح جاءا أن ومأا
مأعهممم وكممانت وأطفممال، نسمماءا مأنهممم البريمماءا الضممحايا مأن

ً فوجدوا أنعامأهم وابنممه امأرأتممه وخلفممه ثممور بقرني آخذ رجل
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هذه ُنقلت ولما وأسلما؛ بارئها إلى الروح أسلم حتى الصبي
تسمممى هذه بأن أجاب الحكومأة رئيس إلى الوحشية الصور

أوربا!  في كانت لو وحشية

1954 ثممورةا في قٌدمأت الجزائر بأن القول لك وأختم
أن ولممك شممهداءا نحسممبهم الممذين ونصممف] مأممن [مأليممون ما

مأممن نظيممر لهمما التاريممخ يشممهد لم التي المجزرةا هذه تتصور
ّفع ولو فرنسا نسامأح لن ووالله الله؛ أخزاها فرنسا لهمما تشمم

ولهمما وأهلممه السمملما ضممد العمال هذه على القبور في مأن
الله. أحرقٌها أسود يوما

(المغسسسسرب) و     فسسسسي     والمسسسسسلمون     فرنسسسسسا
(موريتانيا):

تممدين الممتي الخرى بالبلدان فعلت كما بهم فعلت لقد
العينيممن)) ((مأمماءا يممد علممى الجهمماد قٌمماما حممتى بالسمملما

المغممرب سمملطان واعتقلمموا تعممالى اللممه رحمممه الموريتاني
] مأغربي.5000[ قٌتل بعد الخامأس مأحمد

هذه تذهب ولن وأهله، السلما على السود الحقد إنه
أخزاهممم المتعلمنممة مأن عملءاكم أخفاها وإن سدى المجازر

أبنمماءا مأممن عسممير حسمماب فيممه يمموما لِك هناك وسيكون الله
الرجس. دولة يا المأة

(تشاد):     في     والمسلمون     فرنسا

بحتممة، يمنية عربية قٌبائلها وأصول مأسلمة، دولة تشاد
85[ عممن تزيممد نسممبة يشممكلون فهممم شمالها، بالذكر وخص

[مأائة مأن أكثر فيها كان التي الوحيدةا الدولة هي %] وتشاد
فيها. فرنسا مأجازر عن تسل فل والجهاد رباطا] للدعوةا

رحمممه شاكر مأحمود العلمأة كلما لك أنقل أن ويكفيك
قٌممامأوا  قٌممال: ((حيممث73 [تشمماد] ص كتممابه فممي تعالى الله

بالسماطور وقٌتلموهم تشماد أنحمماءا مأمن عممالم أربعمائة بجمع
ننسممى لممن واللممه ")) - أقٌول " كبكب بمذبحة مأعروفة وهي

-  ننساه لن والله فرنسا يا هذا لِك

َد ًا ُعِقم ؤتمر ًا مأ مأما الكنيسمة رئيمس فيمه أعلمن عالميم
علممى الكنيسممة انتصممار فممي العظيمممة ((البشممرى أسممماه

إل التعلم مأن السلما أبناءا السلمأية)) ومأنعوا المأبراطورية
مأمن جنمده اللممه بعممث حمتى اللممه أخزاهم ديانتهم يعتنقوا أن
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أمأممة وأبلممت خرجممت كعادتهمما لكنهمما الصممادقٌين المجاهممدين
رجممس مأممن اللحظممة هممذه إلى يعانون فهم بعملئها السلما
فرنسا.

(مالي):     (النيجر) و     في     والمسلمون     فرنسا

[ نسبة فيها المسلمون يشكل إذ إسلمأية دولة النيجر
لشمممدةا النيجمممر تحتمممل أن فرنسممما تسمممتطع  %] ولمممم86

أوربمما بعمماهرةا فاسممتعانة تعالى الله رحمهم فيها المرابطين
أن النيجممر رجممال  سممنة] ويممأبى38[ لتسممتعمرها بريطانيمما

المممدةا هذه طوال ُينصروا ل حتى بالمدارس أبناءاهم ُيلحقوا
في فعلت وكذلك فرنسا، الله وأخزى أبطال مأن درهم فلله
الفممولني] عمممر [الحمماج الهممماما البطممل لهمما قٌاما حتى مأالي

أن إلممى [أحمممد] فجاهممدها شبله فقاما قٌتل أن إلى فجاهدها
خبممث مأممن السمماعة هممذه إلممى مأممن تعمماني زالممت ول تمموفي

.76 ص المعاصر السلمأي المجتمع فرنسا. أنظر

فاسو):     (بوركينا     في     والمسلمون     فرنسا

فعلممت  مأليون] مأسلم7[ الكبر العدد فيها المسلمون
 %]65فيها[ المسلمون ويشكل مأخيفة كوارث فرنسا بهم

ّباد أسمملمت حممتى تخرج لم فرنسا أن  %] إل5[ الصليب وع
كيممف السمملما أهممل فممي يتحكممون جلممدتها بنممي إلى المأور
اللحظة. وإلى شاؤا

 و  )  فلسسسسطين  (     فسسسي     والمسسسسلمون     فرنسسسسا
):  مصر  (

ًا ومأشمماعرها فرنسمما مأسمماعي تختلممف ولم عممن كممثير
ًا هذا ونجد بريطانيا؛ [نممابليون] أرسله الذي النداءا في واضح

فلسممطين ورثممة قٌممائلً: (يمما عكمما حصممار أثنمماءا اليهممود إلممى
بلدكممم علممى السمميطرةا فممي للمساهمة ندعوكم الشرعيين

فلسممطين أسممياد تصممبحوا وحممتى أمأتكممم، بنمماءا أجممل مأممن
الشرعيين).

فممي الولممى نشممأتها كممانت الليممانس مأؤسسة أن كما
ما.1860 عاما فرنسا

المقممررات فممي يممدرس هممذا نممابليون أن وللسممف
ً أنه المصرية ًا بطل عمر سيرةا مأن وأكثر أكبر وسيرته مأغور

العملءا. الله أخزى عنه الله رضي الخطاب بن
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مأتعلمنممة يحممب كيممف وقٌممارن بمصر فعلت مأاذا وتأمأل
التي:  فإليك فرنسا مأصر

ًا حلفائهم مأع جهودهم اليهود " نسق للحرب، استعداد
للمدن الكافي الجوي الغطاءا تأمأين على فرنسا مأع فاتفقوا

حراسممة تممأمأين البحممري السلح يتولى أن وعلى السرائيلية
الفرنسممية القمموات تشممارك وأن لسممرائيلية،ا السممواحل

(مأصر)، جانب إلى الحرب تدخل عربية دولة أي ضد بالقتال
ُأسند الطيممران تممدمأير مأهمة البريطاني الجوي السلح إلى و

1418 الول ربيع البيان مأجلة الرض" [انظر على المصري
هم].

العلمممانيون ويخممرج الحقممائق هممذه كممل تخفى وبعدها
مأسالمة!! دولة فرنسا ويقولون

العربيسسة     الجزيسسرة     فسسي     والمسسسلمون     فرنسسسا
وأفغانستان:

مأنطقة إلى أرسلت باريس أن فرنسية مأصادر أفادت
" البمماخرةا هممي واللتقمماطا للقصممف بمماخرةا العممرب بحممر

 " غابريممل160 "سممي طائرةا أرسلت أنها " كما لوبوغنفيل
تزويد طائرات فإن ذلك إلى وبالضافة اللكتروني، للتصنت
فمموق مأهمممات بعممدةا قٌممامأت للتجسممس وأخممرى الوقٌممود

:الضممافية الوسممائل هممذه إن شمميراك أفغانسممتان. وقٌممال
العمليممات فممي أفضممل بشممكل تسمماهم بممأن لفرنسا "تسمح
الرهابيممة الشممبكات علممى للقضمماءا أفغانسممتان فممي الجارية
الوسممط، الشممرق بممه" [جريممدةا تحظممى الذي الدعم وعلى

)].8368العدد: (

العلما:     في     للسلما     وحربها     فرنسا

ًا العلما شّن فقد فرنسا ًا هجومأ السمملما علممى شرس
مألممف فمماتور) نشممر بسممر أو (لونوفيممل صحيفة ففي وأهله،

المممذاتي) فمممي النقمممد زمأمممن بعنممموان: (السممملما خممماص
ً (جوزيت فيه كتبت ما4/10/2001 إلى فيه دعت آليا) مأقال

ليقمماتلوا المعتممدلين المسلمين المثقفين يضم دولي تحالف
قٌممالت: ثممم كافممة، الفغممان العممالم يقاتممل كممما كافممة القرآن
أن عليهممم العنممف، القممرآن يزكممي كيممف ُيظهروا أن (عليهم
علممى يحتوي بشري إنتاج إل هو مأا القرآني النص أن يعتبروا
نممص الخلق!! والتاريخ!! والعلوما!! إنه في جسيمة أخطاءا

مأتجاوزةا!!). مأبادئ على بني
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العملءا لفرنسا

الخلصاة:

المحاربين الظاهرين الله أعداءا مأن فرنسا دولة أن- 
ًا. فرنسا تعامأل هذا ضوءا وعلى وأهله، للسلما شرع

يجوبممون أنجمماس أفممراخ لفرنسمما أن اليقينممي العلم- 
ً السلمأية البلد الملحدةا. للعلمنة يمهدون وعرض، طول

ِعداءا فإن العلمانية، ومأنبع أصل هي فرنسا أن وكما- 
نفوذهم، لهم أرباب أكثرهم وهؤلءا هؤلءا؛ عداءا يعني فرنسا

وأهله. السلما تخدما التي الحكمة يحتم وهذا

الفممراخ صممرخات للمسمملمين فرنسا مأسالمة زعم- 
بلممدهم في للحجاب مأنعهم عليها تدل المفضوحة، الرخيصة

عبادهم. بأيدي عربية أخرى دول في مأنعوه وقٌد

الدولممة، هممذه حقيقممة أبناءاه ُيعلم أن المسلم واجب- 
كممل أن يظنوا ل حتى وأهله السلما لحرب تاريخها ويكشف

المغلي. الماءا بخار فهناك للثلج بخار

تاريمخ أن تعمرف أن يجمب الممتي الضممروريات ومأمن- 
أين وإل أوربا خادما الحديث التاريخ فأكثر العملءا باعه المأة
تعليمنا؟! مأن المجازر هذه تاريخ

حقائق ُيظهر الذي الصحيح للتاريخ والرجوع البحث- 
ًا العممداءا قٌبل العملءا لبيممان إل هممذا كتبممت مأمما أقٌممول وأخيممر
بممم يكتفممي والمممؤمأن البرهممان وواضممح الحممي بالدليل الحال
َول ُلممموَن (( ُكْم َيَزا َن ُلو ِت َقممما ّتمممى ُي ُكمممْم َح ّدو ُكمممْم َعمممْن َيُر ِن ِإِن ِدي

ُعوا) َطا َت َلْن( ]،217الية  [البقرةا: مأن)اْس َو ْنممَك َتْرَضممى ( َع
ُد ُهو َي ْل ّنَصاَرى َول ا ّتمى ال َع َح ِبم ّت ُهمْم) َت َت ّل ن)مِأ اليمة  [البقمرةا: مأ
ّد مَأا(( ]،120 َو ِذيَن َي ّل َفُروا ا ْهِل مِأْن َك َتاِب َأ ِك ْل ِكيَن َول ا ِر ْلُمْش ا

َنّزَل َأْن ُكْم ُي ْي َل ٍر مِأممْن َع ْيمم ُكممْم)) [البقممرةا: مأممن مِأممْن َخ ّب اليممة َر
ّد(( ]،105 ِثيٌر َو ْهممِل مِأممْن َك َتمماِب َأ ِك ْل ْو ا ُكممْم َلمم َن ّدو ِد مِأممْن َيُر ْعمم َب

ُكْم ِن ًا) ِإيَما ّفار ْهممَل َيمما ُقٌممْل(( ]،109اليممة  [البقممرةا: مأممن)ُك َأ
َتاِب ِك ْل ِقُموَن َهْل ا ْن ّنا َت ّنا َأْن ِإّل مِأ ِه آمَأ ّل ِزَل َومَأمما ِبال ْنمم َنمما ُأ ْي َل َومَأمما ِإ

ِزَل ْن ْبُل مِأْن ُأ َأّن َقٌ ُكْم َو َثَر ْك ُقوَن) َأ ].59 [المائدةا:)َفاِس

الفلح ؛القرية  ابن:كتبه
 المعتصم
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