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  - حفظه اهللا  –
  م قاعدة اجلهادتنظي

  
  )٣٨: األنفال( ﴾اَألولنيِ سنةُ مضت فَقَد يعودواْ وإِنْ سلَف قَد ما لَهم يغفَر ينتهواْ إِن كَفَرواْ للَّذين قُل﴿ :تعاىلقال 
الذي قدر األيام  ،ومستدرج الكافرين مبكره ره ومصرف األمور بأمرههومذل الشرك بق همد هللا معز اإلسالم بنصراحل

  .أعلى اهللا منار اإلسالم بسيفه بعدله والصالة والسالم على من دوالً
  .أشكر أملانيا على مساعدا السريعة إلخراجي من السجن يف سوريا

د إصابيت يف مدينة اخلليل يف فلسطنينعيل  اأشكر أملانيا على مساعد.  
  .ذي أهلي بعد سفري إىل أفغانستان ومل متنعها من السفر رغم املراقبة الطويلةؤأشكر أملانيا على أا مل ت

  .اعترايف باجلميلاليوم  أبديفإنين س ،ومبا أن جزاء اإلحسان يف اإلسالم هو اإلحسان
يريدون  ألملاينالشعب اكذلك يراعى أن أغلبية عمرة وماء مثل الدول املستيراعى أن أملانيا ليست ملطخة بالد عموماً

  .ملشاركة يف حرب العراقا الصريح رفض األملان ينبغي أبدا أن ننسىمن أفغانستان وال  احملتلني سحب جنودهم
نفس الطريق  على سريتس ةالقاعد ولكن. أملانيا يف القادمتجنب لفرصة للشعب األملاين ال متنح القاعدة هلذه األسباب فإن
وزير  أكدحيث  بطريقة سلمية، الصراع النووي مع إيران حلل زماال )وزير اخلارجية( ين مرياشت يراه الدبلوماسي الذي
  ."بالدبلوماسية الضغط الالزم منارسال نستطيع أن بدون خيار عسكري " :اخلارجية األملاين

ارك وتعاىل يقص علينا يف القران أنه أمر موسى عليه السالم أن باهللا ت. نآإياه القر يعلمناإن نوع هذا احلوار هو الذي 
كما خيربنا اهللا  بل كان اهلدف ،احلوار مل يكن من أجل االستسالم لعدو جبارهذا هدف . لني ألنه طغىفرعون بال حياور
كان يريد أن يصرف  ي ترىب يف بيت فرعونالذ موسى عليه السالم،  ) ٤٤:  طه( ﴾يخشى أَو يتذَكَّر لَّعلَّه ﴿ :تعاىل

فإن  ،وار بدون نتيجةإذا كان احلومبا أن الليونة البد هلا من حد . بهالكا قادما ولكن فرعون مل يستج عن فرعون
  ). ١٠٢:  اإلسراء( ﴾١مثْبوراً فرعونُ يا لَأَظُنك وإِني﴿:موسى عليه السالم قال لفرعون مهددا

  .املشاركة األملانية يف احلرب على أفغانستان لىع المي الذي نم أوالًالتفاصيل دعوين أوضح  قبل أن أدخل يف

                                                             
  أي هالكاً: مثبورا /  ١
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   :٢٠٠١اخلريف 
 "لرشدسن ا"هم غببلو ظن حزب اخلضر أم ،ملان األملاينللدخول األول إىل الرب ١٨الحتفال بالذكرى مع حلول ا
 محاة البيئة إن. نية خارج أوروبا بعد احلرب العاملية الثانيةاركة عسكرية أملاخلوض أكرب مش مبا فيه الكفاية ناضجون

كة أملانية يف احلرب كان بوسعهم أن جينبوا الشعب األفغاين مشار مواجهةكوسيلة لل رافضني لكل حربال ودعاة السالم
يف  ألول مرة فائزيناجللوس على مقاعد ال حالوة يبدو أن لكن. املشاركة الناتج عن رالشعب األملاين الضر نوذا جينبو

شرودر  وبسؤال الثقة قام. وفتح أبواب الشر على أملانيااليت يعظموا  كان يستحق التخلي عن املبادئ الربملان األملاين
  . ١٩٨٢يف عام  بدأ الذي اجلديد األمن األملاين عهد خلضر ائيا وأىدفن مبادئ اب

ن هذا الوصف ال يوضح نسبة احلمر أرأيي . "تالف املغريبئاال" ب آنذاكاخلضر مع احلمر  ائتالفأصف  امسحوا يل أن
إن العلم املغريب . احلكومة آنذاكيف  )اخلضر( احلليف الصغري دوريوضح كذلك  هولكن حسب،تالف فاالئيف واخلضر 

  .ويعطي له تعريفا يزهيف الوسط ومييقع األخضر القليل  إال أنمعظمه أمحر 
كما يقول ( "حنن نفتح الطريق" :شرودر عدوانوقالوا لا يدورا رئيس أساسيةمسائل سياسية  يف لعبواالذين  هم إن اخلضر
  . جدا واخلضر قد أخطئوا كثريا" روثتة الصغري هائمالب حىت" ):املثل األملاين كذلك ينطبق على اخلضرو( .)املثل األملاين

ه ينبغي علينا فإن تمعنسألة بإذا نظرنا إىل امل. انستانولكن من املسئول الرئيسي عن املشاركة األملانية يف احلرب على أفغ
   .آخر مسؤولية أكرب طرفاًل حقائق حتمهناك أن  حبزمأن نوضح 

  / منها
  .فقط يف النظام الدميقراطي الساسة ممثلو الشعب :أوال
  .يهيف نظام السيادة للشعب يقرر الربملان للشعب وال حيكم عل :ثانيا
السلطة والعنف يف [.ضد املدنني األفغان "العنف" كذلكو ،الشعب سلطةراطي يكون مصدر كل يف النظام الدميق :ثالثا

ر عنها بلفظ واحداللغة األملانية يعب.[  
  ."تورنادو"لضرائب مسئولية جرائم الطائرات من طراز لل الشعب كدافع يف نظام السيادة للشعب حيم :رابعا

التصويت هو تفويض . عتقاده ورأيه وموقفهال دايويت حلزب أو شخص تأييف النظام الدميقراطي يعترب التص :خامسا
  . يف مؤسسة برملانية املفوض لينوب عن ددةرة حمتحلزب أو شخص لف

  .ةيعدوانال أعماهلاهلا من  عين إعادة انتخاب احلكومة لوالية أخرى تربئةت يف نظام السيادة للشعب :سادسا
ما يتعلق باألقلية فإن فيأما . على العدوان أوال - الشعب - كماحلا الدميوقراطي معاقبة يف النظام لزمي وبناءا على هذا فإنه
  .كما عليها أن تعاين من نتائجها األغلبية قبل من عةأن تقبل القوانني املشر يفرض عليها النظام الدميوقراطي

  ؟إذنالشعب األملاين  فماذا ينتظر
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  .يف خطة اإلنقاذ عن ذلك نلعأُاالنتخابات كما اجلواب على هذا السؤال متعلق بنتائج 
أول مستشار (ر ونمنذ آد. االنتخاباتيف فائز الوقع تفإنه ميكننا أن ن ،عاما جلمهورية أملانيا احلديثة ستنيإذا حللنا سياسة 

 ونستشاراملأما . واتسن مثان وا يف املعدلأن حيكم ونافظاحمل ونستشارامل استطاع) رب العاملية الثانيةاحلأملاين بعد 
ومبا أن شرودر استطاع أن  .يف املعدل سنوات سبعتقريبا يف منصبهم  وا أن يبقوااستطاعفقد  وندميوقراطيال ونشتراكياال

كذلك  تدعمه هذا التوقع. مريكل معدل املستشار احملافظ يف احلكم يالأجن ه من املتوقع أن حتققاملعدل فإن حيقق هذا
 الإ همن كرسي الزعامةمل يتم نزع  ،الشتراكي الدميوقراطي يف كال حاليت تسليم السلطة للمحافظنيأن احلزب اب احلقيقة
مل يستطع احلزب االشتراكي الدميوقراطي أن ) دميوقراطيثاين مستشار اشتراكي ( تدمبعد ش. سحب الثقة بسبب

يعيد سن التاريخ فإاستطالعات الرأي  يب وحسبالربملان األورو انتخاباتوفق  هأن يبدو. وعناء ببطء إالالثقة  سترجعي
  . مرة أوقات رهمظتنتإذا حتقق هذا التوقع فإن األملان و. نفسه

يف  كتلة احملافظنيلزب احملافظني ورئيسة حلإن مريكل كرئيسة . أذكر األملان مبوقف مريكل جتاه حرب العراق وأحب أن
خر وغري آ ديدقبول زمية يف االنتخابات واهل حتمل - شعبيا ةحرب غري مؤيدصرارها على إل- أرادتآنذاك  الربملان

ت وفية يبقن مريكل ورغم ذلك فإ ،كان رافضا للحرب رفضا قطعيا أغلبية الشعب األملاين إن. الداخلي ألمنلضروري 
تصويت على ال ليست إالووضحت للشعب أن الدميوقراطية  ،أوروبا يفضد العراق املهيمنة العدوانية احملافظني سياسة ل
هذه على موقفها من مصرة اندالع حرب العراق بقيت مريكل بعد  كذلكو. خروناآلسياسية اليت يضعها الربامج ال

  .استعدادها لتحمل املسؤولية) بعد اندالع احلرب( أول تصريح هلايف  أعلنتلقانون الدويل ولاحلرب املخالفة 
  العراق؟  بحلر من تأييدهم ن واألسبانون الربيطانيواحملافظا اليت جناهما هي النتيجة املنطقية  :سيدة مريكليا 

شيئا  وان مل يفعل، وااهدوالشعب األفغاين مل يفعل شيئا للشعب األملاينإن ؟ أفغانستانملاذا تشارك أملانيا يف احلرب على 
 اريبك اجهد على نفسه )اهللا رمحه(حممد عطا  وفرل بدون سببأملانيا تريد استهداف  القاعدة تكان لو. للشعب األملاين

   .يف أملانيا مباشرة عمليته ونفذ
  .عدوااوسيلة لتربئة  جمردقيقة هي يف احلأعذاراً تستخدم إا  بكثرة، عبهاشختدع احلكومة األملانية  إن

  ؟قضيته الرئيسية وحده األعمار إعادةَ -ثالث أكرب قوةك -عن أمنه أن جيعل هل ميكن ملن أراد أن يدافع 
  فقط يف مشال أفغانستان؟ - شاركوا اإذهذا  –صر العمل العسكري هل ميكن ملن أراد أن يدافع عن أمنه أن حي

  ؟نب عمدا جنوب أفغانستانجيتهل ميكن ملن أراد أن يدافع عن أمنه أن 
  !لحمض يا سيدة مريك دجل هل تدافع احلكومة األملانية يف أفغانستان حقا عن أمن موطنيها ومواطناا؟

صل جيش هو يف األ الذي - األملاين اجليشقبل انتهاك السيادة األفغانية من طرف  قط اًمهدد األمن األملاين مل يكن
  .صراع مع أملانيايف دخول الالقاعدة ما كان هلا وليس هلا مصلحة يف إن . فقطدفاعي 

  . ئش للغايةطاعدوان أملاين قرار أي أن  توضح باسب ١٢ذلك أظن أنه يوجد  باإلضافة إىل
  :ا دعوين أذكر أربعة منه
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سوف يؤثر على اقتصادها تأثريا  لسمعتهم األملان إن فقدان. على التصديرائف مبين إن اقتصاد أملانيا وقطاع الوظ: أوال
 كمة على أملانيا مبقدارامة الديون املتراضخن إ. تراجع النمو االقتصادي وبطالة ضخمةازدياد وقد تكون النتيجة  ،سلبيا
من أجل  النظر يف سياستهم اخلارجة نيعيدو األملانعل جت اوحده القادمة صاريفامل زيادةوالدخل  عفضو نتريليو ١.٦

أن يتخذوا بنصيحة مفيدة  -  الذين هم عمود االقتصاد األملاين - ت املالكةشركات العائال تنصح كذلك .مصلحتهم
  .العامل قد غريت ١١.٠٩ متخضت عناليت  إن األزمة االقتصادية. ممثليهم على أفغانستانعدوان  من معارضا موقفا
 فظهم منعرب الرب أمرا مستحيال وحي جيعل تسلل ااهدين يأطلسحميط  األمريكان على عكسن ليس هلم واألوروبي :ثانيا

  .ااهدين عمواجهة مباشرة م
ند وأما خلية زورال. قطارينالن أرادا تفجري ي عن اللبنانيني الذلقد تغافل األمن األملاين. ةكبري ةأمني مشكلةأملانيا هلا  :ثالثا

أما األمن و ،األملان قذوايستطيعون دوما أن ين الإن األمريكان . لم يكشفها األمن األملاين إىل بعد تنبيه من األمريكانف
  .ماية األملان أصالحبله  طاقةفال  األملاين
القاعدة على حممل اجلد وال تسمع ملا يقوله ااهدون لتجنب تطور غري  ديداتتأخذ إن احلكومة األملانية ال  :رابعا

 شيٍء وكُلَّ ۞ كذَّاباً بِآياتنا وكَذَّبوا ۞حساباً  يرجونَ لَا كَانوا إِنهم ﴿ :العليم ملاذا يا ترى؟ يقول اهللا. مرغوب فيه
اهنيصاباً أَحتزِ فَلَن فَذُوقُوا ۞ كنكُمذَاباً إِلَّا يد٣٠ -٢٩-٢٨-٢٧: النبأ( ﴾ ع (.  
بعد عقد  إال جمراه القصاصلو مل يأخذ من احلساب حىت  اومباي؟ أفأمنوممن  الو لندنمن  األملاين ممثلو الشعب أمل يعترب

الشعب  ىة اليت ضحاملبادئ األساسي ؛ باهظامثنا  كلفت الشعب األملاينأما إزالة الشريعة يف أفغانستان فقد من الزمن؟ 
ممثلي ذنب؟ أما الذنب فعند أي ب ن من الشعبونتخباملال يشعر أ. التعليم إال يف كتبموجودة د  تعمل كثرياًمن أجلها 
واإلطاحة حبكومتها والسعي سيادة  ذات دولةغزو هل ميكن لدولة . أكثر من الشعر على رؤوسهممنه  األملاين الشعب
ساسة  لعدم تعرض سيادا وأمنها للخطر؟ هل يعقل أن يدخ مع ذلك عتقدتو – ميران الكرالق -زالة دستورها حثيثا إل

  ؟ يف ذلك ن؟ هل أنتم جادوالساذج ذا االعتقاد يف حربأمة كبرية مثل أملانيا 
﴿ أَو نلُ أَمى أَهأَن الْقُر مهيأْتا ينأْسى بحض مهونَ وبلْعواْ ۞ ينأَفَأَم كْرم فَالَ اللّه نأْمي كْرم إِالَّ اللّه مالْقَو 

   ) ٩٩ -٩٨: األعراف( ﴾ الْخاسرونَ
  ". قبل كل شيءاألمن " :تقول حكمة قدمية. يعد أكثر من اختيار بني رجل و امرأة ٢٧.٠٩إن التصويت يف 

فإنه االستمرار يف احلرب على الشعب ر صأما إذا أ. جنوده إىل وطنه إرجاع فقط الشعب يف النظام الدميوقراطي يستطيع
  .أبرياءب وا يف النظام الدميوقراطي ليسنيأن املدني بأسرِهللعامل بكل جالء  حكم على نفسه وفوق ذلك وضح قد

 كما بعدقبل االنتخابات ليس ما  إنف لذا. سياسة البلد رسمهي الفرصة الوحيدة للشعب ل يةإن االنتخابات الربملان
للشعب  تقوله من العزاء شيئا لن جتد مريكلفبعد االنتخابات أما الفصل للشعب و يكون ند االنتخاباتع. االنتخابات

  .األقوال اليت يعرفها الشعب األملاين جيدا سوى دة أربع سنواتمل
  ؟ثانية احملفوظة يسمع هذه العبارات أالهل يريد الشعب األملاين 
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  ؟اءالعنهل يريد الشعب األملاين أن ينهي اخلوف و
  م؟سالأن يعيش يف  هل يريد الشعب األملاين

  .فلديه اآلن الفرصة
 استجابولكن إذا . أن نعد ما نستطيع من قوة لعدونا -اآلية رقم ستني األنفال، سورة  – نآإن اهللا تعاىل يأمرنا يف القر

  .ونعفو يأمرنا أن نلطف الكرمي فإن اهللا ،بشريةرواح الاألحيافظ به على  اسلمي العدو ووجد حال
 أَن يرِيدواْ وإِن ۞الْعليم  السميع هو إِنه اللّه علَى وتوكَّلْ لَها فَاجنح للسلْمِ جنحواْ وإِن ﴿ :الرمحن اهللاقال  

وكعدخفَإِنَّ ي كبسح اللّه وه يالَّذ كدأَي رِهصبِن نِنيمؤبِالْم٦١-٦١: األنفال( ﴾ و (.  
اهدين سيجنحون للسلم كذلك وخبروج أخر جندي أملاين من أفغانستان سيسحبإذا جنح األملان اآلن للسلم فإن ا 

إن . كثريا إن هذا هو التسامح اإلسالمي الذي يعرفه الغرب جيدا وميدحه. هذا وعد من القاعدة. خر جماهد من أملانياآ
 -  دستورها وفقالقاعدة مستعدة و. من هذا التسامح ويستغل الوقت املناسبالشعب األملاين ميكنه اآلن أن يستفيد 

  .أنتم وحدكم األمر يف أيديكم .عن األملان لطرفتغض اأن  -الكرمي القرآن 
 شأن كترأملانيا مث للسالم واألمن يف  بذلك فرصةال يف سحب جنوده من أفغانستان وإعطاءما رأي الشعب األملاين 

 فساء صباحأغلبية األحزاب لسحب جنوده من أفغانستان  دفعين أما إذا مل يرد الشعب األملا. ألفغاينن للشعب اأفغانستا
  .املنذَرين

إخواين األحباء يف اهللا إن القاعدة تطلب منكم أن : السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته: أما للمسلمني يف أملانيا فأقول
جنوده من سحب  األملاين االنتخابات إذا مل يقرر الشعب اللذين يليانني يف األسبوع اًليس ضروريهو تبتعدوا عن كل ما 

   .سأل اهللا أن حيفظكم وأوالدكم ومجيع األوالدا .يف هذه الفترة بالقرب منكمبقوا أوالدكم أ. أفغانستان
إذا كانت هناك حاجة و. عملت أوالً القاعدة اتركواإذا بدأ اجلهاد يف أملانيا ف! إخواين يف اهللا:  لشباب اإلسالم أقول

  . ليشارك يف اجلهاد يف أملانيا هع كل واحد منكم أن يفعلييستط فإننا سنخربكم مبا ثانيةقال إىل املرحلة اللالنت
         .هذا وعد مين. منةآدينة متبقى مهما طال الصراع يف أملانيا سمدينة كيل 

على سيادم وأمنهم  حريصني ممثلو الشعب األملاينإذا كان . األمن قاسم مشترك :وهوللقاعدة  مببدأجممال أنصح األملان 
آن األوان ألملانيا أن تعلم بأن أفغانستان ليست الوالية . اهلواءكومبادئهم فعليهم أال يعتربوا سيادة وأمن ومبادئ األفغان 

  ."حفلة أكتوبر"طول السنة فيها  تقيمل" خيمة البرية"ألملانيا وليست  السابعة عشر
  . القاعدةهونت من شأن ولكنها  آل إليهكان مريكل أن ال جتعل األمر يصل إىل ما كان بإم

  ) ٢:  احلشر(  ﴾ الْأَبصارِ أُولي يا فَاعتبِروا﴿ 
ين سأبقى لعهدي وفيا وأن نأعدكم أ: أقول الشيخ بن الدن والشيخ الظواهريوأمري املؤمنني املال عمر جماهد  ألمرائي

  .يعا وبدون شروطأبقى دوما جنديا مط
  . اهللالظواهري إين أحبكم يف املال عمر جماهد والشيخ بن الدن والشيخ



] األمن قاسم مشترك[   

  -اهللا حفظھ  –لألخ أبي طلحة األلماني 

 

 

 الْعزِيز وهو يشاُء من ينصر اللَّه بِنصرِ ۞ الْمؤمنونَ يفْرح ويومئذ بعد ومن قَبلُ من الْأَمر للَّه سنِني بِضعِ في ﴿
يمحالر ۞ عود لَا اللَّه فلخي اللَّه هدعو نلَكو اسِ أَكْثَرونَ لَا النلَمع٦ -٥-٤: الروم( ﴾ ي (  

 ...والسالم على من اتبع اهلدى

  : التايل الدستوري اليمني ةإن مريكل أدت عند توليها منصب املستشار
وأدافع أحفظ  أنو ،أبعد عنه الضررأن و ،نفعه يأن أنمو ،راحة الشعب األملاينمن أجل  جهديكل  بذلأن أبأقسم "

  : إن اهللا القوي يقول ."كل أحدمع  ةوأن أكون عادل صدق،ب واجبايت ؤديو أن أ ،الدولة ننياالدستور وقوعن 
﴿ تأَيي أَفَرلَّى الَّذو٣٣{ت {طَىأَعيالً وى قَلأَكْدو}٣٤ {هندأَع لْمبِ عيالْغ وى فَهري}٣٥{ أَم أْ لَمبنا يي بِمف 

فحى صوس٣٦{م {يماهرإِبي وفَّى الَّذو}٣٧ {أَلَّا زِرةٌ تازِرو رى وِزرأُخ}أَن} ٣٨و سلَّي انلْإِنسا إِلَّا لم 
 هو وأَنه} ٤٢{الْمنتهى ربك إِلَى وأَنَّ} ٤١{الْأَوفَى الْجزاء يجزاه ثُم} ٤٠{يرى سوف سعيه وأَنَّ} ٣٩{سعى

كحكَى أَضأَب٤٣{و {هأَنو وه اتا أَميأَحو}٤٤ {هأَنو لَقنِ خيجوالز الْأُنثَى الذَّكَرو}ن} ٤٥م طْفَةإِذَا ن 
 أَهلَك وأَنه} ٤٩{الشعرى رب هو وأَنه} ٤٨{وأَقْنى غْنىأَ هو وأَنه} ٤٧{الْأُخرى النشأَةَ علَيه وأَنَّ} ٤٦{تمنى
 والْمؤتفكَةَ} ٥٢{وأَطْغى أَظْلَم هم كَانوا إِنهم قَبلُ من نوحٍ وقَوم} ٥١{أَبقَى فَما وثَمود} ٥٠{الْأُولَى عاداً
 أَزِفَت} ٥٦{الْأُولَى النذُرِ من نذير هذَا} ٥٥{تتمارى ربك آلَاء بِأَيفَ} ٥٤{غَشى ما فَغشاها} ٥٣{أَهوى
} ٦٠{تبكُونَ ولَا وتضحكُونَ} ٥٩{تعجبونَ الْحديث هذَا أَفَمن} ٥٨{كَاشفَةٌ اللَّه دون من لَها لَيس} ٥٧{الْآزِفَةُ
مأَنتونَ ودام٦١{س {وافَاسدج لَّهوا لدباعو}٦٢ -٣٣: نجمال( ﴾}٦٢ (  

 
  طرف واحد   هاعلنياحلرب 

  أما السلم فال يتم إال من الطرفني معاًو
  القاعدة
  

  ادعوا إلخوانكم ااهدين

  
  إخوانكم يف مركزالفجرلإلعالم

  هـ١٤٣٠رمضان


