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منتدى البيانات>  قسم البيانات>  شبكة الجھاد العالمي
والتقارير وا�صدارات

القاعدة بب,د المغرب ا�س,مي إلى الحكومة ا)لمانية:أطلقوا 
سراح"أم سيف هللا ا)نصارية"نطلق لكم أسيرك

حفظ البيانات؟اسم العضواسم العضو

كلمة المرور

التقويمتعليماتالتسجيل

خاص ببيانات وإصدارات الجماعات المجاھدة منتدى البيانات والتقارير وا"صدارات

 أدوات الموضوع 

 03-24-2012 ,12:56 AM

 مفكرة الجھاد العالمي
مفكرة الجھاد العالمي
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5,989المشاركات: 

مالقاعدة بب,د المغرب ا�س,مي إلى الحكومة ا)لمانية:أطلقوا سراح"أم سيف هللا ا)نصارية"نطلق لك 

أسيرك

بسم � الرحمن الرحيم

تنظيم القاعدة بب(د المغرب ا"س(مي
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إلى الحكومة ا-لمانية:
أطلقوا سراح"أم سيف � ا-نصارية" نطلق لكم أسيركم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
ِ َواْلُمْسَتْضَعفِيَن ِمَن َناالحمد > القائل (َوَما لَُكْم : ُتَقاتِلُوَن فِي َسِبيِل �8 َساِء َواْلِوْلَداِن ال8ِذيَن َيقُولُوَن َرب8 َجاِل َوالن?  الر?

الِِم أَْھلَُھا َواْجَعلْ َلَنا ِمْن لَُدْنَك (ة والّس(م على سّيدناأَْخِرْجَنا ِمْن َھِذِه اْلَقْرَيِة الظ8 ) والص8  َولِّياً َواْجَعلْ َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيراً
محمد، وعلى آله وصحبه الّطاھرين، أّما بعد:

يليس لوفيتس) فيفلقد تناھى إلى أسماعنا المأساة التي تعيشھا ا-خت المسلمة المظلومة أم سيف � ا-نصارية (ف
ھا لمعاملة سّيئةسجون ألمانيا الصليبية، وأحزننا كما أحزن كل مسلم حر ا-خبار الموثوقة التي تتحدث عن تعرض
وق وھي مظالمجدا تمّثلت في إجبارھا على خلع حجابھا وإھانة كرامتھا بالشتم والضرب ومنعھا من أبسط الحق

لقضايا العادلةمتعددة تمارسھا دولة تزعم احترام حقوق ا"نسان ضد امرأة مستضعفة ذنبھا الوحيد أنھا نصرت ا
-متھا المسلمة.

المظلومينونحن من منطلق نصرتنا للمسلمين المستضعفين في مشارق ا-رض ومغاربھا، وسعيا منا للدفاع عن 
نبلغ دولة ألمانيا بما يلي:

 مأسور عند مجاھدي تنظيم القاعدة"Edgar Fritz Raupach"إدغر فريتز روباخ" ". نبلغكم بأّن مواطنكم 1
بب(د المغرب ا"س(مي.

،وأن تعّوضوھا ماديا عن"أم سيف � ا-نصارية " (فيليس لوفيتس). نحن نطالبكم أن تطلقوا سراح ا-خت 2
السياسي إلى البلدا-ضرار التي لحقت بھا جّراء مظالمكم،وأن تمنحوھا بعد ذلك حرية اختيار المكوث أو الّلجوء 

الذي يحفظ حقوقھا وكرامتھا،ومقابل ذلك سنطلق سراح مواطنكم.
"ھمال حفاظا. ننّبھكم إلى أن التسيير الصحيح لملف التفاوض على ھذا ا-سير يقتضي منكم المسارعة وعدم ا3

انيا من طرف المجاھدينعلى حياته،كما أنه يجدر بكم في ھذا المقام ا:عتبار من الدرس ا-خير الذي تّم تلقينه لبريط
 وا"يطالي.حيث تسّبب تصّرف حكومتھا الطائش وتسييرھا الخاطئ لملف التفاوض في مقتل ا-سيرين البريطاني

. لقد أرفقنا مع ھذا البيان نداًء مصّورا -سيركم يطالبكم فيه بالحفاظ على حياته.4
على الحكومةوفي ا-خير ندعو أھل ا-سير وأصدقاءه والرأي العام ا-لماني إلى ضرورة التحرك السريع للضغط 
انة الوحيدةا-لمانية "جبارھا على إنھاء معاناة ا-خت المسلمة المظلومة ،والتي سيكون إط(ق سراحھا الضم

للحفاظ على حياة أسيركم ورجوعه حرا طليقا إليكم.

:: لتحميل البيان ::

http://www.wupload.com/file/2678387992
http://www.wupload.com/file/2678388047
http://depositfiles.com/files/64v1c6kzh
http://www.badongo.com/file/26637822

http://www.2shared.com/file/Uo2wKd84/Om_sYfor_de.html
http://www.2shared.com/file/UE_t4r7D/Om_sYfor_de.html
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 Digg del.icio.us StumbleUpon

 Google

http://www.2shared.com/file/SDrDxQTL/Om_sYfor_de.html
http://www.easy-share.com/3474076651...m_sYfor_de.rar

:: | فيدو نداء ا-سير ا-لماني لحكومته على أحد الروابط التالية:

كلمة المرور

om_7orrah!_1657o

http://www.2shared.com/file/5Vmh6eyo/deOm.html
http://www.badongo.com/file/26638663

http://depositfiles.com/files/9w2nh8dtq
http://freakshare.com/files/ttpb5jdk/deOm.rar.html
http://www.2shared.com/file/j1ud8k3U/deOm.html

http://www.filejungle.com/f/tvpvJ3/deOm.rar
http://www.badongo.com/file/26638692

http://freakshare.com/files/2ab95a9e/deOm.rar.html

http://www.easy-share.com/9145FBFEA2...98291/deOm.rar
http://www.easy-share.com/B6810BAC10...00114/deOm.rar

َتْنِظيُم الَقاِعَدِة بِبِ(َِد الَمْغِرِب ا"ِْس(َِمي?

مؤّسسة ا-ندلس لVنتاج ا"ع(مي
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

م18/03/2012 ھـ الموافق ل:1433 ربيع الثاني، 25ا-حد، 

المصدر : ( مركز الفجر لVع(م )

مواقع النشر (المفضلة)

تعليمات المشاركة

 إضافة مواضيع جديدةi تستطيع
 الرد على المواضيعi تستطيع
اiنتقال السريع إرفاق ملفاتi تستطيع

...القاعدة بب�د المغرب ا�س�مي إلى الحكومة ا�لمانية:أطلقوا سراح"أم سيف هللا ا�نصارية"ن http://www.aljahad.com/vb/showthread.php?s=23a9c99601f3a38bc6b16...

4 of 5 3/23/2012 12:22 PM



تعليمات المشاركة

 تعديل مشاركاتكi تستطيع

BB code is متاحة
متاحة اiبتسامات

متاحة ]IMGكود [
معطلة HTMLكود 

قوانين المنتدى

.AM 01:44جميع ا)وقـات بتوقيـت امارة افغانستان ا�سـ,ميـة - السـاعة اyن 

ا)على - ا)رشيف - شبكة الجھاد العالمي - اiتصال بنا

تنـويـه

بسم � الرحمن الرحيم

 شبكة مستقلة غير تابعة -يشبكة الجھاد العالمينحب أن نحيط علمكم أن 
تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث ا:نتماء التنظيمي بل انتماؤنا وو:ؤنا
التام والمطلق ھو "خواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة
المنصورة علما وعم( وخلقا كما أن المواضيع المنشورة من طرف ا-عضاء
: تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن المواضيع : تخضع للرقابة قبل

النشر

...القاعدة بب�د المغرب ا�س�مي إلى الحكومة ا�لمانية:أطلقوا سراح"أم سيف هللا ا�نصارية"ن http://www.aljahad.com/vb/showthread.php?s=23a9c99601f3a38bc6b16...

5 of 5 3/23/2012 12:22 PM


