
...بعد الستخارة والتوكلل على ل تعالى، أكتب ما یلي
ة المسلمین كافة، وحین نقول تركیا فل نعني بذلك النظمة أو الجیوش أو ة وعزل تھا ھو من نھضة وقول تھا وعزل ل شكل أنل نھضة تركیا وقول
ة العرق والنسب، الشعب التركي الذي له ة الیمان والتي ھي قبل أخول الشرط، بل نعني بذلك الشعب التركي الشقیق، والذي تجمعنا بھ أخول

أفضال كبیرة على كلل المة السلمیة ولطیلة قرون كاملة ولیس سنوات، حیث كانت الخلفة العثمانیة ھي الدرع الول في الدفاع عن
فة مة والكعبة المشرل فالمر ل یتعللق بمصالح دول أو تنظیمات، بل المصلحة... السلم والمسلمین وعن قبلة المسلمین جمیعا، أي مكلة المكرل

ة من المحیط الطلسي إلى المحیط الھادي، ومن طنجة إلى ة السلمیة عامل العلیا التي یجب أن ینظر لھا في ھذا الموضوع ھو مصلحة المل
.فالدول والجیوش والتنظیما زائلة وذاھبة، والذي سیبقى ھو السلم... جاكارتا وكوال لمبور

ھاتھا ة، وإن كنا نخالف تركیا في كثیر من توجل ونحن في جماعة قاعدة الجھاد عامة وفي قاعدة الجھاد ببلد المغرب السلمي خاصل
الذي" ھاب..مكافحة الر"السیاسیلة والحركیلة والستراتیجیة، وخصوصا منھا دخولھا وتقدیمھا التسھیلت اللوجستیة للتحالف الدولي في 

ھو في حقیقتھ مكافحة للسلم، وتضییق على المسلمین، ونعتقد أنل تركیا بدخولھا في ھذا التحالف قد ارتكبت خطأ عظیما على دین قادتھا
وجیشھا قبل أي شي آخر، ولكننا نعذركم في ذلك ربلما بالكراه أو التأویل غیر المستقیم، إل انلنا نعتقد أنل تركیا بدأت وفي السنوات الخیرة

فوجود تركیا قویلة یعني وجود متنفلس للسلم والمسلمین، وقد... تعدلل بوصلتھا، وتوجھھا أكثر في مصلحة إخوانھا المسلمین حیث كانوا
ل التركي الحاسم والناجع في لیبیا والذي حال دون سیطرة الخونة من عربان المارات والسعودیة، من آل زاید أو آل سعود، رأینا التدخل

ى  مع الكفار من" الشریف حسین"ونحن نعي جیلدا أن تركیا لن تنسى نفس الخیانة من نفس الطراف من تلك المنطقة، حیث تحالف المسمل
النجلیز من أجل الطاحة بالخلفة العثمانیة المجیدة، وھذه الخیانة ل تزال حاضرة في ذھن الساسة والقادة التراك بل شكل وھم یتعاملون

دوما بحذر مع العنصر العربي، ولكن ینبغي على ساسة تركیا وقادتھا وجیشھا أن یعلموا أنلنا ننظر لھؤلء الخونة قدیما كالشریف حسین، او
حدیثا كمحمد بن زاید ومحمد بن سلمان على أنلھم خونة ومرتدلون عن الدین، وھم أعداء لنا ربلما أكثر من الیھود والنصاري الحاقدین، وذلك

رة على ساكنھا مة والمدینة المنول لكونھم یتلونون بعباءة السلم، ویتجارون بقضایا الدین وبمقدلسات المسلمین وعلى رأسھا مكلة المكرل
.أفضل الصلة والسلم

ة ومتابعة لھا على م حرص تركیا على أن تنأى بنفسھا عما یمكن أن یكون فیھ مضرل إننا في قاعدة الجھاد ببلد المغرب السلمي نتفھل
المستوى الدلولي، ولكن المر الذي یجب على ساسة تركیا وقادة جیوشھا أن یعوه جیلدا، ھو أنل بیننا نحن في المغرب السلمي وبینھم، عدول

سنة علیھا، وأن تستعید تركیا سیادتھا على 100ومضيل  1923مشترك واحد، لن یرضى بغیر سقوط تركیا قبل انتھاء اتفاقیة لوزان سنة 
مضائقھا وجزرھا وأراضیھا ومجالھا الحیوي الذي حرموھا منھ، ویحاولون الن حرمانھا أكثر، والعدول الشرس المشترك ھو بل شكل

.فرنسا في المرتبة الولى

فرنسا العدول التاریخي للمسلمین في المغرب السلمي وأحد أھمل أسباب سقوط الخلفة العثمانیة، والتي لن یھنأ لھا بال حتى ترى تركیا
رة بل ومقسلمة !منھارة ضعیفة ومدمل

ب حقیقة من تأخر القیادة التركیة سواء القیادة السیاسیلة أو القیادة العسكریةل عن ونحن في جماعة قاعدة الجھاد ببلد المغرب السلمي نتعجل
بل یمثلل خطرا وجود یلا لتركیا الصاعدة النامیة والتي ترغب ان تلحق! مدلھا ید التعاون معنا ضدل عدول مشترك ل یمثلل خطرا محدقا فقط

!بركب الدول المتقدلمة

إنل فرنسا لن یھنأ لھا بال حتى تسقط النظام السلمي القائم في تركیا الن، رغم تحفلظاتنا الكثیرة على طریقة ممارساتھ السیاسیلة والدینیةل،
، ورغم الختلف الكبیر احیانا في بعض القضایا، إل أن الولویلة العظمى بالنسبة لنا ولكم یجب أن تنصبل على إل أنلنا الن نتكللم عن عدول

التركیز على اضعاف ھذ العدول المشترك، وانھكاكھ، ول فرصة أعظم ول احسن من التنكیل بفرنسا في مكان یعتبر مجالھا الحیوي
"جاك شیراك"أل وھو المغرب السلمي، وخصوصا منطقة الساحل، ففرنسا وكما قال عنھا رئیسھا السابق ! والستراتیجي منذ قرون

إن استحواذ فرنسا ونھبھا لثروات شمال إفریقیا وتحدید المغرب السلمي ھو!! دون إفریقیا سوف ترجع دولة متخللفة من دول العالم الثالث
نھا أن تضایق تركیا وتنافسھا في نفوذھا على مناطق ھي تابعة لھا أصل، مثل شرق المتوسلط وحقل تركیا في امتلك حصتھا الذي یمكل

.المشروعة من الطاقة والثروات

ك إن لم تشغلھ بنفسھ، شغلك بنفسھ، وھذا ما لم یتنبلھ لھ قادة تركیا وساستھا للسف وھذه فرصة تاریخیة لتركیا حتى تنھك فرنسا!! إنل عدول
ك قادة تركیا في! آلف جندي على أرض الساحل في مساحة شاسعة تعادل مساحة كلل أوروبا الغربیة5التي تتواجد بأكثر من  فمتى یتحرل

!التجاه الصحیح؟

كما أنل المسلمین في المغرب السلمي لن ینسوا أصدقاءھم ومن مدل ید العون لھم في التخللص من الحتلل الفرنسي الظالم الذي ینھب
ثرواتھم ویفقلر شعوبھم، ففرص الستثمار للشركات التركیة ستكون ھي المقدلمة على غیرھا من الشركات، لننا سنتعامل مع الشركات
، وساسة تركیا قبل غیرھم یعلمون جیلدا اننا حین نتكللم عن التركیة لیس على انلھا غاز محتلل فرنسي، بل على أنلھا صدیق مساعد وفيل

منطقة الساحل فإننا نتكللم عن أغنى وأكثر الراضي الملیئة بالثروات الطبیعیة من ذھب ومعادن نفیسة وأورانیوم ومصادر للطاقة
لھا الخیر التمركز فیھا، وبین إفریقیا جنوب الصحراء، حیث كالبترول والغاز، كما انلھ یمثلل حلقة ربط بین لیبیا، التي استطاعت تركیا بتدخل

نة بشكل أن طرق التجارة الممتدة من موانئ طرابلس ومصراتة والخمس، إلى حدود بوركینافاسو وساحل العاج والبینین والسنغال، مؤمل
وھذه النقاط وغیرھا من التفاصیل ھي باب واسع، ل یتسع لھ المقام، ویمكن ان یكون خلل جلسات... كامل، اذا استطعنا السیطرة علیھا

.حواریلة اكثر عمقا وشمولیلة

المة) مالیزیا- باكستان- قطر- تركیا(وقبل أن أختم أودل أن أقول، إن المة السلمیة الیوم بحاجة محاور قوى إقلیمیة مثل المحور 
السلمیة والمجاھدون بحجاة إلى تركیا القویلة على المستوى التصنیع الحربي والقتصاد والصحة، وبحاجة إلى قطر ذات الثقل والوزن



ة الردع النووي التي ربما جعلھا ل سبب في عدم تسللط الكفار على مكلة والمدینة المالي والقتصادي، وبحاجة إلى باكستان النوویة ذات قول
.وبحاجة إلى مالیزیا المركز والثقل المالي والقتصادي العالمي

ر إل بدور تركي أكثر فعالیة، یكسر أنیاب العداء من ر لكلل المسلمین، ول یمكن لھذا المحور أن یتطول ره ھو تطول ونجاح ھذا المحور وتطول
م دورھم في المغرب السلمي والقارة الفریقیة التي تعتبر متنفلسا الفرنسیین، أو من الخونة من طواغیت المارات والسعودیلة، ویحجل

.كبیرا لھم جعلھم یمارسون ضغوط كبیرة على شعوب ترید ان تكون حلیفة لتركیا ولكن ھذه الضغوط حالت دون ذلك

ا نسعى إلى استھدافھ، بل نرى فیھم وفي الختام، یجب أن یعلم قادة تركیا من الساسة والعسكریین، أننا في قاعدة الجھاد ل نرى فیھم عدول
فرصة تاریخیة حتى نكسر أنیاب ومخالب المحتلیلن إذا أحسنا التنسیق بیننا، وكان التعامل بیننا تعامل مبنیلیا على الحترام المتبادل، ولیس

فیجب أن... توظیفا لي طرف على حساب الخر، بل ھو تعامل وفق مصالح مشتركة، ولیس تعامل تابع ومتبوع، أو سید وموظلف عنده
ك وفق غیر ھذا التعامل ووفق ھذه الطریقة ھو مضیعة للوقت وإھدار للجھود، وتضییع لفرصة تاریخیة یعي قادة تركیا ھذا جیلدا، وأي تحرل

ة بل والعالم السلمي كلله .عظیمة ربما تغیلر وجه المنطقة عامل

د ھذا ول أعلم وصلى ل على نبیلنا محمل
م 2020نوفمبر  05 


