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بسم � الرحمن الرحيمبسم � الرحمن الرحيم

تنظيم القاعدة بب د المغرب ا!س ميتنظيم القاعدة بب د المغرب ا!س مي

بيان بخصوص مقتل ا&سير ا&لماني بنيجيريابيان بخصوص مقتل ا&سير ا&لماني بنيجيريا
ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المين، والص+ ة والّس م  الحين، والعاقبة للمّتقين و. عدوان إ. على الظ+ المين، والص+ ة والّس م على المبعوث رحمةالحمد 2 ولّي الص+ الحين، والعاقبة للمّتقين و. عدوان إ. على الظ+ على المبعوث رحمةالحمد 2 ولّي الص+
للعالمين، وعلى آله وصحبه الّطاھرين، أّما بعد:للعالمين، وعلى آله وصحبه الّطاھرين، أّما بعد:
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ن إخفاقا وحماقةفيبدو أن الّساسة ا&لمان لم يستفيدوا من إخفاقات ساركوزي في الساحل ا!فريقي،وھاھم يرتكبون إخفاقا وحماقةفيبدو أن الّساسة ا&لمان لم يستفيدوا من إخفاقات ساركوزي في الساحل ا!فريقي،وھاھم يرتكبو
Edgar FritzEdgar Fritzأخرى مشابھة في نيجيريا تسببت في مقتل مواطنھم ،ا&سير ا&لماني "إدغر فريتز روباخ" "أخرى مشابھة في نيجيريا تسببت في مقتل مواطنھم ،ا&سير ا&لماني "إدغر فريتز روباخ" "

RaupachRaupach.إثر تدخل قوات عسكرية خاصة في نيجيريا لمحاولة تحريره بالقّوة." إثر تدخل قوات عسكرية خاصة في نيجيريا لمحاولة تحريره بالقّوة "
&ھله سالما إنيأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه المجاھدون على تسوية سلمية للملف يكون من نتائجھا رجوعه &ھله سالما إنيأتي ذلك في الوقت الذي حرص فيه المجاھدون على تسوية سلمية للملف يكون من نتائجھا رجوعه 

تّم تلبية مطلبھم،وعليه فنريد في ھذا البيان إب غ ما يلي:تّم تلبية مطلبھم،وعليه فنريد في ھذا البيان إب غ ما يلي:
ة ا.قتحام العسكري. نقول &ھل المواطن ا&لماني "ادغر فريتز روباخ" إّن دم ابنكم معلّق برقبة حكومتكم، فعملية ا.قتحام العسكري. نقول &ھل المواطن ا&لماني "ادغر فريتز روباخ" إّن دم ابنكم معلّق برقبة حكومتكم، فعملي11

بفتح تحقيقھي التي تسّببت في مقتله،وحكومتكم ھي التي أعطت الضوء ا&خضر ووافقت عليھا،فلتطالبوا إذن بفتح تحقيقھي التي تسّببت في مقتله،وحكومتكم ھي التي أعطت الضوء ا&خضر ووافقت عليھا،فلتطالبوا إذن 
للكشف عن مرتكب ھذه الجريمة.للكشف عن مرتكب ھذه الجريمة.

شله وأدى في كل. نقول للحكومات ا&وربية عامة:إن أسلوب "الحماقة" في التعاطي مع ملفات الرھائن قد أثبت فشله وأدى في كل. نقول للحكومات ا&وربية عامة:إن أسلوب "الحماقة" في التعاطي مع ملفات الرھائن قد أثبت ف22
نجاحه وأّدى إلىالحا.ت إلى مقتل الرھائن وكثيٍر من العسكرّيين بينما أثبت أسلوب التفاوض الجدي والمسئول نجاحه وأّدى إلىالحا.ت إلى مقتل الرھائن وكثيٍر من العسكرّيين بينما أثبت أسلوب التفاوض الجدي والمسئول 
وب مع انتظار نتائجا!فراج عنھم ،وقد عّرف العالم ا&لماني اينشتاين الغباء فقال:"ھو فعل نفس الشيء بنفس ا&سلوب مع انتظار نتائجا!فراج عنھم ،وقد عّرف العالم ا&لماني اينشتاين الغباء فقال:"ھو فعل نفس الشيء بنفس ا&سل

مختلفة!!"فھل أنتم معتبرون؟!.مختلفة!!"فھل أنتم معتبرون؟!.
ارسة ضد المسلمين. ورسالة أخيرة نوّجھھا للعق ء في الحكومة ا&لمانية:أّننا لسنا غافلين عن ا.نتھاكات الممارسة ضد المسلمين. ورسالة أخيرة نوّجھھا للعق ء في الحكومة ا&لمانية:أّننا لسنا غافلين عن ا.نتھاكات المم33

نكم وأمن مواطنيكموضد مقدساتھم في ألمانيا أو في خارجھا،وأنه يتوّجب عليكم تصحيح ذلك قبل فوات ا&وان &ن أمنكم وأمن مواطنيكموضد مقدساتھم في ألمانيا أو في خارجھا،وأنه يتوّجب عليكم تصحيح ذلك قبل فوات ا&وان &ن أم
مشروط بأمن المسلمين وباحترام مقدساتھم .مشروط بأمن المسلمين وباحترام مقدساتھم .
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وآخر دعوانا أن الحمد 2 رب العالمين.وآخر دعوانا أن الحمد 2 رب العالمين.
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