بسم هللا الرحمن الرحيم

س ِج ِد ا ْل َح َر ِام َحتَّى يُقَاتِلُو ُك ْم فِي ِه فَ ِإ ْن قَاتَلُو ُك ْم فَا ْقتُلُو ُه ْم َكذَ ِلكَ َج َزا ُ ُ
{ َوال تُقَاتِلُو ُه ْم ِع ْن َد ا ْل َم ْ
ا ْلكَافِ ِرين}

(البقرة :من اآلية)191

بيان جيش رجال الطريقة النقشبندية يستنكر فيه االعتدا ُ على بيت هللا الحرام ،ويؤكد
وقوفه بجد وحزم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد اعتدا ُات مجوس طهران
وأذنابهم
يا أيها الشعب العراقي األبي
يا أبنا ُ أمتنا العربيَّة اإلسالمية
يا أهلنا في المملكة العربية السعودية
جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبندية مشروع استشهادي بجميع منتسبيه دفاعا عن أقدس بقعة في األرض اعتقدها
العالم منذ بد ُ الخليقة ،ويعلن وقوفه بجد وحزم وفاعلية بجانب المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا ،ويشجب
ويدين ما تجرأ عليه أذناب ماللي طهران المجوس من االعتدا ُ األثيم على حرمة بيت هللا الحرام وبقية مقدسات اإلسالم
والمسلمين ،وما يجرأ على االقدام على هذه الفعلة الشنيعة إال الخارج عن ملة اإلسالم والمارق من دين هللا والذي ال يمت
ألي دين بأي صلة ،ولقد عرف عن قدسية بيت هللا الحرام في البلد الحرام وهو محط عقيدة كل البشرية ومحل احترامها،
وهذا ما أجمع عليه المؤرخون قديما وحديثا ،وما دفع أولئك اإلرهابين أذناب ماللي طهران المجوس أن يوغلوا بدنا ُتهم
وخستهم هذه إال حقدهم األسود وتعاسة حظهم ،وقد فاتهم أن يعرفوا أنهم لم يعتدوا على المملكة العربية السعودية فحسب
بل إنهم اعتدوا على كل دول وممالك اإلسالم والمسلمين في مشارق األرض ومغاربها ،وال ريب أنهم لم يقرأوا قرآن
س َوا ً ُ
اإلسالم إذ قال ربنا في محكم تنزيله(:إِنَّ الَّ ِذينَ َكفَ ُروا َويَ ُ
َّللا َوا ْل َم ْ
اس َ
سبِي ِل َّ ِ
صدُّونَ ع َْن َ
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام الَّذِي َجعَ ْلنَاهُ ِللنَّ ِ
ف فِي ِه َوا ْلبَا ِد َو َم ْن يُ ِر ْد فِي ِه بِ ِإ ْل َحا ٍد بِ ُ
يم) (الحج ،)25:ألنهم ليسوا على دين معتبر ،وهم أهل نفاق
ظ ْل ٍم نُ ِذ ْقهُ ِم ْن َ
ب أَ ِل ٍ
عذَا ٍ
ا ْلعَا ِك ُ
وفرية على الحنيفية السمحا ُ ،وقد خرجوا بتهالكهم وصلفهم عن وصف اإلنسانية حتى امتدت مخالبهم إلى أكثر من
أو َهى
ح َ
مليار ونصف المليار مسلم ،وهم من ينطبق عليهم المثل المشهور ( َكنَ ِ
خرةً يَ ْوما ً ليوهنها ....فَلَ ْم يَ ِض ْرها َو ْ
ص َ
اط ٍ
الو ِع ُل) ،ولقد فاتهم أن المسلمين الغيارى في مشارق األرض ومغاربها تراصت صفوفهم وتوحدت قلوبهم شعوبا
قَ ْرنَهُ ُ
وحكومات واعتصموا بحبل هللا جميعا ولم يتفرقوا اتجاه صلف المنافقين المجرمين الهمج الذين ردت إليهم سمومهم
ئ إِ َّال ِبأ َ ْه ِل ِه) (فاطر :من اآلية ،)43ولقد أصبح يقينا أن ماللي طهران
وحرابهم ،كما قال هللا تعالَ ( :وال يَ ِحي ُ
ق ا ْل َمك ُْر ال َّ
س ِي ُ
المجوس هم من ورا ُ هذه الجريمة الشنيعة ،وأن من نفذها مخالبهم الممسوخة من الميليشيات والتنظيمات اإلرهابية
المتطرفة الذين تبنوا تنفيذ مخطط ما يسمى بـ (تصدير الثورة اإليرانية) التوسعية وبث الفتن الطائفية والتطرف والتشدد
شبَ ْن ِديَّ ِة:
ش ِر َجا ِل ال َّط ِر ْيقَ ِة النَّ ْق َ
واإلرهاب ،وبصدد ذلك يرى جيشكم َج ْي ُ
 .1أن المخطط التوسعي اإليراني لم تكن له شوكة وال تأثير في منطقتنا العربية واإلسالمية وال في العالم قبل احتالل
العراق وتسلط أذناب ماللي طهران على العملية السياسية المشبوهة في بغداد.
 .2أن أذناب ماللي طهران المتسلطين على العملية السياسية المشبوهة في بغداد هم مصدر اإلرهاب ومموله ومنفذه،
ورغم كل التدخالت اإليرانية إقليميا في سوريا واليمن ولبنان والبحرين وغيرها إال أن الحل الجذري هو بالقضا ُ على
التمدد والتوسع الطائفي اإليراني في بغداد ،فال يمكن القضا ُ على اإلرهاب مطلقا ما دام المجتمع الدولي يدعمهم
بصراحة ووقاحة مستخفا بدما ُ األبريا ُ وحقوق اإلنسانية؛ إذ يتعامل بازدواجية مفضوحة.
 .3أن من مصلحة الشعوب المحبة للسالم أن يضغطوا على المجتمع الدولي ليتخلى عن ازدواجيته الصريحة المفضوحة،
وبخالف ذلك فإن الصراع مع اإلرهاب سيطول والمشكلة ستتأزم وتدوم حتى يصل التهديد اإلرهابي إلى جميع
المصالح الدولية.
 .4أن التخلص من جرائم الطائفيين العنصريين التوسعيين ال يكون إال بقطع أصولها ومصادرها فورا ،وإن مداهنة مصدر
(وقَاتِلُو ُه ْم
اإلرهاب بذريعة حسن جوار أو تبادل مصالح مشتركة هي استسالم لإلرهاب وإطالة ألمده ،قال هللا تعالىَ :
ّلِل) (األنفال :من اآلية.)39
َحتَّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ َويَكُونَ ِ
الدينُ ُكلُّهُ ِ َّ ِ
 .5أن على جميع الدول العربيَّة واإلسالمية ومنظماتها والمجتمع الدولي ومنظماته أن يتصدوا بحزم وبقوة رادعة
وفاعلة وأن يقفوا إلى جانب المملكة العربيَّة السعوديَّة الشقيقة التي طالتها مخالب إرهاب الطائفيين العنصريين
التوسعيين المجوس؛ إذ ال تكفي أبدا لغة الشجب والتنديد واإلدانة مع هؤال ُ ،وإن من المعيب الشائن أن يخاف أهل
ب ....في حد ِه الح ُّد بينَ
ب).
ِ
ف أَ ْ
ص َد ُ
الحق لومة الالئمين ،قال الشاعر( :ال َّ
س ْي ُ
الجد واللَّع ِ
ق إِ ْنبَا ً ُ ِمنَ ال ُكت ُ ِ
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