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الجبھة ا�ع�مية ا�س�مية العالمية
Global Islamic Media Front

قسم ا�ع�م التوعوي

: يقدم :

بيان إلى من يھمه ا5مر ..

من أم سيف � ا5نصارية – فك � أسرھا من سجون ألمانيا الصليبية –

ن خير الخلقالحمد I رب العالمين ، خالق كل شيء وھو على كل شيء قدير. والص�ة والس�م على إمام المتقي
ورسول � ، وعلى آله وأصحابه ومن اھتدى بھديه إلى يوم الدين ..

أما بعد،
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 أبو أسامة الغريب –فھذه رسالة إلى جميع إخواني ، الذين تملّكھم الشك حول صحة ا5خبار التي نشرھا ا5خ الفاضل
حفظه � – عن إذTلي على يد عباد الصليب ، وذلك بسبب أكاذيب وسائل ا�ع�م الصليبية.

على علم مني ، جزاه �لذلك فإني أؤكد بأن كل ما ذكره ا5خ أبو أسامة الغريب ليس إT صدقاً ، وقد قام ا5خ بنشره 
خيراً وبارك � فيه.

 رغبتي في إدخالوفي الحقيقة ، فإني في البداية لم أكن أرغب في نشر ما حصل ويحصل لي في سجني ، وذلك لعدم
اب ا5مة فيھا ما ھوالحزن على أمتي و إخواني ، خاصة وأن الفترة ا5خيرة كانت مليئة با5خبار المحزنة ، وقد أص

أعظم وأكبر من مصابي ..
بما يحدث للمسلمينولكن ا5خ الفاضل أبا أسامة الغريب ، ألح علي في ذلك وأعلمني بأنه يجب على ا5مة أن تعرف 
والمسلمات داخل السجون ا5لمانية ، حتى T ينخدع أحد بأكاذيب الصليبيين .
البداية – بفضل �والمحزن ھو أن ا5خ أبا أسامة الغريب ھو الوحيد الذي انتبه لذلك و وقف معي و ناصرني منذ 
ليبيين في سجونتعالى - ، رغم أسره ومعاناته ، ورغم أنه قد تعرض للضرب وا�ھانة ما � به عليم على يد الص

النمسا.. فاI المستعان ..

ام ا5ديان – كماوأنبه أمتي بأن T ينخدعوا بالشعارات البراقة و ادعاء القوم Tحترامھم لحقوق ا�نسان واحتر
!� Tإله إ T يذكرون- ... فشتان شتــــــان بين من يسجن بسبب الدنيا وبين من يسجن 5جل

جل T إT � فليس لهإن من يسجن من أجل الدنيا ، يجد المعاملة ا�نسانية والحقوق واTحترام ، أما من يسجن من أ
معاملة حسنة أو حقوق..

فرة تصريحاتوبعدما أن قام ا5خ أبو أسامة الغريب بنشر ما حصل لي في سجني ، ظھرت في وسائل ا�ع�م الكا
نا وما نشره .مفادھا بأنه لم يحصل لي أية إھانة أو تعذيب أو تعرض لديني ، ونسب أعداء � إلي تكذيب أخي

ا محاميي و أؤكد كذبھا ،لذلك فإني أعلنھا و ليسمع العالم بأسره ، بأني أتبرأ من جميع ھذا التصريحات التي صرح بھ
كما أتبرأ من جميع التصريحات التي صدرت عن منافقين في ھذه الب�د ..
على المصلحة العامة وفقد قام المحامي بھذه التصريحات دون علم مني ، وعندما راجعته قال بأنه قام بذلك حفاظاً 

أمن ألمانيا الوطني !!
م يعد له أي ع�قة بقضيتيلذلك فقد قمت باTستغناء عن ھذا المحامي الكذاب ، الذي تسبب في ھذه الفتنة و أؤكد بأنه ل

..

 أرد أن أدخل الحزنإخواني ا5حبة : اعلموا بأني لن أحني رأسي إT لربي وخالقي – سبحانه وتعالى - .. و و � لم
� فيكم ..على قلوبكم .. فأحزانكم أحزاني ودموعكم دموعي ودمي دون دمكم .. فأرجو أن تسامحوني بارك 

حملون سماع ذلك وTلذلك فإني لم أخبركم بكثير مما حصل ويحصل لي في سجني ، لعلمي بأن كثيراً من إخواني T يت
أريد التسبب في معاناتھم ..

نه T أشكو لطاغوتأما ما تساءل عنه الكثير عن سبب عدم رفعي لقضية في المحاكم حول ما حصل لي ، فھذا سببه أ
وT أرفع شكواي إI T تعالى !
ثم ھل يُشكى إلى الج�د ؟؟؟

ل أبو أسامة الغريبأخيراً أعلن بأن الذين يحق لھم التحدث بإسمي ونقل البيانات والتصريحات عني ھم أخي الفاض
www.ansarul-aseer.deوا5خوة القائمين على صفحة أنصار ا5سير 

وأي شيء ينشر باسمي بغير ھذا الطريق فھو كذب ومردود..
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وآخر دعوانا أن الحمد I رب العالمين

والس�م عليكم ورحمة � وبركاته

أختكم

أم سيف � ا5نصارية
فيليس جيلوفيتس

يشھد على ھذا البيان:

أبو أسامة الغريب
ansarul-aseer.de
أبو مالك المجاھد

--------------------------------

T تنسونا من صالح دعائكم

إخوانكم في

قسم ا�ع�م التوعوي

الجبھة ا�ع�مية ا�س�مية العالمية
َرصٌد 5خَبار الُمَجاھِدين َو َتحِريٌض للُمؤِمنين
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