
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 زَُعَماُء اإلرَهاب الّدويل أيمترون يف بغداد ملكافحة )اإلرهاب(..!! 
 

بسبب   - من وراء اجلدران اإلمسنتية    -حكومة )املنطقة اخلضراء( يف بغداد ينتاهبا اليوم شعور غامر ابلفرح  
عقدها ملؤمتر أو )مؤامرات( يشارك فيها أكابر الظاملني من العرب والعجم بزعم مكافحة ما يسمى بـ)اإلرهاب( 

 ووضع آليات عملية لتجفيف منابعه والقضاء عليه. 

( بلداً، 60ألكثر من )  -حبسب اللجنة التحضريية للمؤمتر  -سائل اإلعالم أنَّ دعوات ُوجهت وقد تناقلت و 
( ابحلضور، ويف مقدمتهم الدول اخلمس دائمة العضوية يف ما يعرف زوراً وهبتاانً مبجلس 45أجاب منهم )

يفوتنا أنَّ احلكومة األمريكية )األمن(، وممثلو االحتاد األورويب، ودول أخرى دائرة يف فلك هؤالء أو أولئك، وال 
للمؤمتر    - املدين  الناطق  أمريكية   -حسب  دراسات وحبوث  مراكز  عن  فضالً  وفد!  ستكون حاضرة أبكرب 

ا هي أمريكا، وليس لتابعتها )حكومة  متخصصة يف جمال اإلرهاب، ما ُيشعر أنَّ الداعي احلقيقي هلذا املؤمتر إَّنَّ
ة واألمنية، يف حماولة لسرت عوراهتا وفشلها الذريع يف إدارة شؤون بلد عظيم املالكي( غري حتمل األعباء املالي

 كالعراق.

 اي أهل العراق الشرفاء:

أنَّ أكابر احلاضرين هلذا املؤمتر هم َمْن   - ال يغفله إال أعمى    -إنَّ نظرة فاحصة يف التاريخ القريب ترينا بوضوح  
األرض، وساموهم سوء العذاب واستعبدوهم وأعملوا فيهم    ابتدع اإلرهاب أصالً، فقد استعمروا معظم شعوب 

قتالً وذاًل ال ميحوه الزمن، وهنبوا خري ما حباهم هللا تعاىل به من ثروات قامت عليه مدنّيتهم ومصانعهم، وأولئك 
 املستعمرون مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ومن بعدهم أمريكا وريثة ذلك كله، هم من ذاق املسلمون النصيب

 األعظم من طغياهنم. 

شيئاً  2003هل عرف العراق قبل هذا الغزو اهلمجي الكافر عام   -يلح علينا   -ونسأل يف هذا املقام سؤاالً  
عن الطائفية أو املفخخات أبنواعها، أو قدوم املسلحني على اختالف مشارهبم، أو انتشار األوبئة واملخدرات 

 كريتية اليت أضحى البلد بفعلها أشبه بسجن كبري؟.. اجلواب معروف.)وثقافة( األسالك الشائكة واحلواجز الكون
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أما احلرائق الضخمة املفتعلة ألكرب املراكز االقتصادية، وأرشيفات البنوك، ومراكز العقود املهمة، فحدث وال 
 حرج! 

إَّنا كانت بدفع من هذه حقائق دامغة نسوقها بني أيديكم لتعلموا أنَّ أزمة األنبار اليت أشعل فتيلها )املالكي( 
)حلفائه( أعداء املسلمني خللق واقع جديد خيدم أغراضهم اخلبيثة يف املنطقة، فَأطَّر اعتداءه السافر وغري املربر 
)القاعدة(  عن  مساعه  الناس  َمّل  الذي  والتهويل  الكذب  من  قبيح  إبطار  العمران  وتدمري  والتهجري  ابلقتل 

ن عمر حكومته اآلمثة ال أطال هللا يف عمرها، وملَّا أُسِقط يف يده و)داعش( وحواضنها، ويف وقت قصري بقي م
، ولكن: ﴿ ﴾، َعّلُه يَِعُدُهْم َوُُيَنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإَّلَّ ُغُرورا  ورأى أنَّه توّرط راح يغدق العطااي ويعُد ومُيّنِّ

 جيد خمرجاً، ولكن.. هيهات.. هيهات! 

 أيها املسلمون: 

الدوافع احلقيقية لعقد هذا املؤمتر إَّنا هي الصحوة العمالقة ألمة اإلسالم اليت هدمت جدار اخلوف من إنَّ  
حكامها الطواغيت، سواٌء يف بالد العرب خاصة أم بالد املسلمني عامة، وصارت تطالب بتغيري أنظمة العهر 

كرامتها وأمنها، وابتت عقيدة اإلسالم   والفجور الرأمسالية، وتصرُّ على حتكيم شرع رهبا سبحانه وتعاىل ليحفظ 
الناصعة تتحرك يف عروق أبنائها فتدفعهم لنصرة بعضهم بعضاً، متخطني احلدود املصطنعة اليت وضعها الكفار 
ليعودوا أمة واحدة كما أرادهم هللا، وها هي بشائر النصر تبدو واضحة متزامنة مع إخفاقات دول االستكبار 

ميل بذلوا جهوداً لتلميع صورته الكاحلة ليقبله شعبه فإذا به يولد ميتاً، فراعهم وكساد بضاعتهم، فكم من ع 
ذلك فتَناَدوا مسرعني أن اغدوا وأدرِكوا أنفسكم وأنظمتكم اجلائرة فقد ابت الصبح قريباً، وأفلت مشس حضارتكم 

 أو كادت. 

إنَّ العراق سيقدم  للمؤمتر لراديو سوا:هذه هي حقيقة مؤمتر اإلرهاب املزعوم، اليت كشفها تصريح الناطق الرمسي  
، خالل املؤمتر أوراق مقرتحات لتوقيع اتفاقيات تعاون استخبارايت بني دول املنطقة يف جمال مكافحة اإلرهاب

إنَّ العراق يطرح خالل املؤمتر ُسبل التعاون األمّن والعسكري إقليمياً  وقال مصدر سياسي آخر لصحيفة الزمان:
 اجلماعات اإلرهابية اليت تشنُّ هجمات مكثفة على العراقيني.  ودولياً حملاربة

فهي إذْن حماوالت لتطويق طوفان الصحوة اإلسالمية املباركة، اليت لن يقف يف طريقها مكٌر وال تدبري، فنصر 
، وصدق هللا عزَّ وجلَّ آٍت رغم أنف الظاملني، ولن حيصدوا غري اخليبة واخلسران يف الدنيا واآلخرة جزاًء وفاقاً 



َوَمَكُروا َمْكر ا َوَمَكْرََن َمْكر ا َوُهْم ََّل َيْشُعُروَن * فَاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة َمْكرِِهْم َأَنَّ هللا سبحانه إذ قال: ﴿
َنا الَِّذيَن َدمَّْرََنُهْم َوقَ ْوَمُهْم َأْْجَِعنَي * فَِتْلَك بُ ُيوُُتُْم َخاِويَة  ِبَا ظََلُموا ِإنَّ يف َذِلَك ََلَيَة    لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن * َوَأْْنَي ْ

 ﴾. َآَمُنوا وََكانُوا يَ ت َُّقونَ 

 أيها املسلمون: 

مل يعد خافياً على أحد أنَّ اإلرهاب احلقيقي هو ما متارسه الدول الكربى وأذانهبا ضد العامل أمجع، ال سيما 
ن ذلك إال بدولِة اخلالفة الثانية على منهاج املسلمني منهم، وقد آن أوان القضاء على هذا اإلرهاب، ولن يكو 

مصداقاً لوعد هللا تعاىل عباده ابلتمكني، فقال عزَّ من قائل:   -إن شاء هللا تعاىل  -النبوة، وها قد أظل زماهنا 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َُّهْم يف اْْلَْرِض كَ ﴿ َما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َوَعَد اَّللَّ

لَن َُّهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمن ا يَ ْعُبُدوَنِِن   ئ ا َوَمْن َولَُيَمكَِّننَّ ََلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى ََلُْم َولَيُ َبدِّ ََّل ُيْشرُِكوَن ِب َشي ْ
 ﴾. َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 
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