
  

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم    

  ةٌخاص رسالةٌ

   بدولة العراق اإلسالمية  من وزارة احلرب
  الكنائس النصرانية يف العراقات ووائف واملنظمإىل رؤوس الطّ

  
 أنكمبوضوح ال لبس فيه وتبين لنا  ،أكثر من شهر يف حي الكرادة ببغداد مضى على حادثة الكنيسة لقد

املعين  الطّرف احلقيقي وجتاهلتم التعامل معشديد،  بصورة خاطئة، وتصرفتم عن سوء تقديرٍ الرسالةقرأمت 
، وعميتموها على أتباعكم -وهي مطالب حقيقية وعادلة   -  مطالب ااهدينواستعميتم عن  باألمر،

لُ بسخاٍء لكم، فما أعجل وهذا ما سيكلّفكم مثناً غالياً جداً، وال تغرنكم تصرحيات وزيارات ووعود تبذ
من ماليني العاطلني الذين ألقت  فيهمى الغين القادر ولستم بأعز عل ،أن ينشغل هؤالء مبشاكلهم الّداخلية
وحينئذ لن جتدوا أنفسكم إالّ مشتتني تستجدون شرقا وغربا، أو ، م األزمة املالية يف شوارع بلدام

 اءاستعدمضيتم يف وقد  ،ين يف محايتكم شيئاًتغ ال إمسنتية جدرانٌ حتيطكم ةن كبريوحمشورين يف سج
إال  يومئذ ااهدين، ووالّذي بعث حممدا باحلق لو مل يبق منا حتدي عن سابق إصرارٍ املُسلمني واخترمت

   .اثنان لتفرغ أحدمها لقتالكم

وهي يسرية ملن ابتغى األمن ، وتلبوا مطالبنااحلكمة  صوتتنصتوا لتعملوا عقولكم و أنوكان أيسر عليكم 
   :وسعى حلقن دمه وحفظ ماله بالعدل، وها حنن نعيدها عليكم فامسعوا وعوا ،يف هذه البالد

وإخواننا ممن دخل اإلسالم يف حربِ أخواتنا مما فعل أرباب الكنيسة املصرية  علناً أن تتربءوا: أوال
  .والتنكيل م

كما  تظهروا سعيكم اجلدي للضغط على تلك الكنيسة لبيان حال أخواتنا وإطالق سراحهنأن : ثانيا
   .فعلتم جاهدين إلنقاذ طارق عزيز من حبل املشنقة

                     مشروع االحتالل  س يفانغماال عنوتبعدوا أتباعكم  وأعمالكم أن تلزموا صوامعكم وأديرتكم: ثالثاً
  .ني الرافضة والصليبيني يف بغدادوحلف الشيطان ب



  .يف املنطقة بصورة مباشرة أو غري مباشرة أي نشاط تبشرييأن تتجنبوا : رابعا
  

وكنا حريصني على أن نوصل مطالبنا مباشرةً بعد السيطرة على كنيسة حي الكرادة، وكان التوجيه 
وتيسري االتصال بينهم وبني أهليهم واملسئولني يف  ،واضحاً للمنفّذين بعدم التعرض للمحتجزين ابتداًء

الكنيسة واحلكومة العميلة يف بغداد، ويف مقدمة هؤالء كاردينال الكنيسة دلّي وعضو الربملان يونادم كنا 
لكن هؤالء ضربوا نداءات احملتجزين  وهذا ما حصل بتسجيلٍ موثّقٍ عندنا صوتيا، ،الدماءلتجنب سفك 

ض املسئولني األمنيني حلكومة يرحت بل سامهوا يف ،اهلوا القضية الرئيسية بصورة متعمدةعرض احلائط وجت
املصائب، فهؤالء  عائالمعلى جعل الكنيسة ساحة قتالٍ واشتباك مباشر، جرت على احملتجزين و املالكي

عن سفك دماء احملتجزين، وإن استمرت سياستكم على هذا املنوال ومتاديتم يف  هم املسئولون الفعليون
ال قبل لكم طويلة فأذنوا حبربٍ شديدة  غيكم واسترسلتم يف التعامل مع أعداء اإلسالم متجاهلني مطالبنا،

   .واتعظوا مبا حصل لغريكم ، فانظروا إىل أين أنتم سائرون بأتباعكما

ورأوا من رمحة  بني أظهر املسلمني آمنني على أنفسهم وأمواهلم قروناًعاشوا أسالفكم  وتذكّروا أنّ
تنالكم رمحة  ، فاحرصوا على أناملذاهب األخرى بين جِلدتكم يفاإلسالم م وعدله معهم ما مل يروه من 

فليقرأ التأريخ جيداً ومن كان منكم حريصاً على طائفته وأتباعه  والتزموا مبا التزم به أسالفكم،اإلسالم 
ويوصله للمجاهدين  براءته من ذلك وليعلن ،أصحاب املصاحل وجتّار املناصب طّط لهعما خيبنفسه ولينئ 

يأمر بالعدل عظيم عزيزٍ لكننا أصحاب دينٍ  أهل ظلمٍ وعدوان،فلسنا  ،سرية أو معلنة بأي وسيلة
خواننا إلنأىب الذلّ وال نرضى بالضيم ونبذلُ دمائنا رخيصة يف سبيل اهللا ونصرة واإلحسان يف كلّ شيء، 

 دففاقد الشيء ال يعطيه، واحذروا أن تعو ،وال تغرنكم وعود احلماية ممن ال ميلك محاية نفسهاملسلمني، 
فإن األرض هللا  ملثل هذا اليوم ويئوا هذه األرض وأنتم يف حرب مع املسلمني،لتعلو أحكام اإلسالم 

  .يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني
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