ُسنَّةُ العراق بني سيفني :سيف الروافض الغُالة ،وسيف اخلوارج الغُالة
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من النيب بعده ،وبعد.
فقد كثر سؤال ومراجعة اإلخوان لنا حول احلراك واألحداث اجلارية يف العراق  ..نلخص اإلجابة
يف النقاط التالية:
 -1نظام املالكي؛ نظام شيعي رافضي طائفي جلد ،قد سام ـ خالل سنوات حكمه الفائتة ـ أهل
السنة يف العراق سوء الذل والعذاب  ..فلم يدع لوناً من اجلرائم واالنتهاكات إال ومارسه حبق أهل السنة ..

كما أنه مل يدع خياراً ألهل السنة يف اسرتداد حقوقهم ،والدفاع عن حرماهتم سوى خيار القوة  ..واخليار
العسكري  ..واملالم يف ذلك كله هو النظام املالكي الطائفي الرافضي.

 -2احلراك يف العراق ضد نظام املالكي الطائفي هو حراك سين  ..وثورة سنية شارك فيها مجيع
القوى والفصائل السنية  ..اخلوارج الدواعش " مجاعة الدولة " جزء من هذا احلراك  ..وليس كل احلراك.
 -3نظام املالكي ،ومعه إيران ،ومن خلفهم أمريكا  ..يعملون جاهدين على أن يشيطنوا الثورة
العراقية  ..وحيصروا احلراك السين كله يف اخلوارج الدواعش  ..ليعطوا ألنفسهم الذريعة يف ضرب السنة،
وضرب ثورهتم  ..ومناطقهم  ..ومدهنم  ..وارتكاب مز ٍ
يد من اجلرائم حبق أهل السنة وأبنائهم  ..على اعتبار
أن املستهدف من هذه احلرب  ..هم خوارج الدولة  ..داعش  ..ال غري!
 -4سفاهة اخلوارج الدواعش ستساعد نظام املالكي ،وإيران ،ومن خلفهم  ..على حتقيق غرضهم
الوارد أعاله  ..من خالل إظهار اسم مجاعتهم ـ مجاعة الدولة ـ على مجيع احلراك  ..وحماربة أي مجاعة أو
فصيل سين مستقل يُظهر امسه ،أو ال يدخل يف مواالة وبيعة مجاعة الدولة وأمريها  ..وما نشروه يف بياهنم
املسمى " وثيقة املدينة " ،يؤكد صحة هذا التوجه جلماعة الدولة " الدواعش "!
عتزل  ..ما كان قتاهلا مقصوراً على قتال روافض املالكي
 -5التوجيه؛ أن تُ ررتك مجاعة الدولة ،وتُ ر
وإيران  ..ونقرر أن اخلوارج الدواعش على ما يُؤخذ عليهم من مآخذ ،فهم أقرب ألهل السنة واجلماعة من
الروافض الغالة  ..وهذا ال خفاء فيه.

أما إذا توسع قتاهلم ليشمل أهل السنة ،وفصائلهم ،وجماهديهم  ..ومقراهتم ـ وقد ظهرت بعض
ٍ
فحينئذ من حق أهل السنة يف العراق وجماهديهم أن يُدافعوا عن أنفسهم  ..وأن
البوادر الدالة على ذلك ـ
يردوا عدوان وبغي اخلوارج الدواعش عن أنفسهم ،وحرماهتم  ..ومقراهتم!

ال شك أن نظام املالكي ومعه إيران ومن وراءهم  ..سيستفيدون من هذا التقاتل ـ بني داعش
والفصائل السنية األخرى ـ استفادة كبرية  ..وستكون له نتائجه السيئة على أهل السنة ومناطقهم  ..لكن
أّن لسفهاء اخلوارج أن يفقهوا هذه املعادلة  ..أو أن يكون ذلك سبباً يرفع سيفهم عن أهل السنة
وجماهديهم  ..ففعاهلم املشينة يف سوريا ـ ويف العراق من قبل ـ تؤكد عنهم مثل هذا السفه والتهور والبغي
ولألسف!
والسيناريو الذي خنشاه ونتوقعه ـ بسبب تواطؤ واجتماع روافض العا رمل وعلى رأسهم إيران ،ومعهم

بعض القوى الدولية واحمللية على أهل السنة يف العراق  ..يُضاف إليهم سيف اخلوارج الغالة ـ أن تضعف

القوى السنية العراقية عن املواجهة ،وصد العدوان الرافضي واخلارجي معاً  ..فينكفئون عن املناطق واملدن
اليت حرروها  ..وتعود داعش إىل قواعدها ومواطن انتشارها يف الصحراء  ..ساملة آمنة  ..وبعد أن تكون

قد فعلت فعاهلا املشينة يف مناطق السنة  ..ويبقى أهل السنة يف مدهنم وقراهم حتت رمحة قصف وجرائم،
وجمازر الروافض  ..يُقتـلُون مع ذراريهم ونسائهم  ..على أهنم داعش ،أو من الدواعش  ..لتحظى جرائمهم

على غطاء دويل وحقوقي  ..كما فعل النظام األسدي اجملرم ،وال يزال!

وعلى قدر ما يتنبه أهل السنة يف العراق ممثلني مبقاتليهم وجماهديهم وقياداهتم ـ ويف وقت مبكر ـ
هلذا السيناريو وملخاطره  ..ويعدون له عدته  ..على قدر ما يقللون من خماطره وأضراره.
يوضع أهل السنة بني خيارين ال ثالث هلما :إما العيش يف ظل دولة رافضية أو نصريية
ال نقبل أن ر

طائفية تسوم أهل اإلسالم سوء الذل والعذاب  ..أو العيش يف ظل دولة اخلوارج الغالة  ..األجالف ..
دولة البغي والظلم والعدوان  ..واخلوف  ..والفوضى  ..واالستبداد!
من حق أهل اإلسالم ،أهل السنة واجلماعة أن يعيشوا يف دولة إسالمية عادلة راشدة ،مستقلة،
تقوم على العدل والشورى  ..والتوسط  ..تعطي كل ذي حق حقه  ..من غري جنوح إىل غلو أو جفاء.
حفظ هللا العراق  ..وأهل اإلسالم والسنة يف العراق  ..ويف الشام  ..وكل مصر من أمصار
املسلمني  ..من كل ٍ
شر ،وذي شر ،اللهم آمني.
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