
  ساعات 2منذ 

  أبومحمداليمني

 أنصاري

  

  421: المشاركات

 14: دعاء

  مشاركة 14مرة في  88تم الدعاء له 

 

  || أهالي الرهائن الفرنسيين سالمي يرد على رسائلالتنظيم القاعدة ببالد المغرب ا ||

 
 ||أهالي الرهائن سالمي يرد على رسائلالتنظيم القاعدة ببالد المغرب ا|

 

 على صحةرسائل أهالي الرهائن الفرنسيين ويردون على استفساراتهم ويطمئنونهم  يتجاهلونال شاهدوا أخالق المجاهدين ... اهلل اكبر 

 .سرىألا

 

 المفاوضات عبد الحميد أبو زيد يؤكد سالمة الرهائن ويحمل فرنسا مسؤولية توقف

 2142ديسمبر  22الثالثاء | صحراء ميديا  -شمال مالي 

 

نسيين، فيما منذ أكثر من سنتين أربعة رهائن فر عبد الحميد أبو زيد، القيادي في تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي الذي يحتجز قال

مؤكدًا أنهم  لوغراه أحد أقارب الرهائن، قال إن فرنسا توقف وتعطل المفاوضات بشأن تحرير الرهائن، يبدو أنه ردًا على رسالة مصورة لبيير

  .اآلن أي إجابة أبلغوها منذ ما يقارب سنة باستعدادهم للمفاوضات ولم يتلقوا منها حتى

 

أهالي أسرى شركة ساركوم الفرنسية يسألون عن المفاوضات هل تم إيقافها  بعض"ى سؤال تلقاه من وقال أبو زيد إنه يريد اإلجابة عل

  ."أم من طرف القاعدة من طرف فرنسا

في أفغانستان، مضيفًا أنه عندما عاد الملف إلى " عند القاعدة المركزية ملف األسرى في البداية كان"وفي رده أشار أبو زيد إلى أن 

، وفق "اآلن لم نتلق أيأي إجابة عليه منذ سنة تقريبًا أبلغنا فرنسا باالستعداد للمفاوضات وإلى"ببالد المغرب اإلسالمي  تنظيم القاعدة

 .تعبيره

أنفسهم أما  المفاوضات توقيفها وتعطيلها التام من عند الفرنسيين"تتجاوز مدته أربع دقائق إن  وأضاف في التسجيل المصور الذي لم

  ."ة فنحن مع المفاوضاتبالنسبة للقاعد

  .، وفق تعبيره"األسرى أحياء يرزقون إلى حد الساعة"الحميد أبو زيد أن  وفي ختام التسجيل أكد عبد

 

وجهوا رسالة مصورة قبل شهر إلى  ، قد2141بعض عائالت الرهائن الفرنسيين المختطفين بآرليت، شمالي النيجر، منذ سبتمبر  وكان

بإعطائهم معلومات عن مصير أقاربهم، مبدين تعهدهم بالعمل على إطالق  غرب اإلسالمي، يطالبون فيهاتنظيم القاعدة ببالد الم

 .بين الخاطفين والحكومة الفرنسية "مفاوضات حقيقية"

 

 ميديا صحراء/ المصدر

 

 /للمشاهدة على اليوتيوب

8gK3hmNRIc-www.youtube.com/watch?feature=plpp&v= 

 /على رابط الفيسبوك للمشاهدة

www.facebook.com/photo.php?v=128082830686645 

 

 ♥جبهة النصرة كلنا

 لعراق اإلسالمية باقيـــــــة باذن اهللدولة ا

 {َيْعَلُموَن اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن ال َوِللَِّه}

------- 

 أبوشيماء االصبحي

 

http://www.as-ansar.com/vb/member.php?s=75322f927625b1b82c18767ab62ef353&u=1276
http://www.as-ansar.com/vb/member.php?s=75322f927625b1b82c18767ab62ef353&u=1276
http://www.youtube.com/watch?feature=plpp&v=-8gK3hmNRIc
http://www.facebook.com/photo.php?v=128082830686645

