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.تستنكر الجالية العراقية في الدنمارك الصمت والدعم الرسمي السعودي لمصدري فتاوى القتل واالرهاب في العراق  
  

على  ف لما يجري منصاللصدامي المجرم الموقف السعودي الآبيرة ومنذ سقوط النظام ا لقد الحظ العراقيون وبخيبة أمل
الجانب الرسمي السعودي  فقد بدأ األمر ببعض التصريحات هنا وهناك والتي عكست حالة عدم التفاعل من، الساحة العراقية

لم يدم األمر . من التفرج وعدم الرغبة بمد يد العون لحالة التغيير في العراق وسرعان ما تحول ذلك الموقف الى حالة
ضد األآثرية في العراق حتى بات ذلك األمر يساهم وبصورة مباشرة  عودي منحازًا لفئات محددةطويًال حتى برز الدور الس

ومشايخ التكفير مفتقرة الى   اإلستقرار والفوضى وانهار الدم والحرمات التي تستباح من قبل عصابات التكفيرفي حالة عدم
والدولية وخطورة تغذية  راق والساحة اإلقليميةالع ال تخفى خطورة الموقف المتفجر في. أي غطاء شرعي او أخالقي 

المتطرف ويجب أن يدرك الجميع أن هذا األخطبوط  ذات الفكر الديني عصابات القاعدة والحرآات التكفيرية وتلك الحرآات
.  بالجميع ويخطئ من يعتقد أنه بمأمنوالوباء السرطاني قد يودي  

 
الفكر لتحقيق مكاسب  لهذا رف أو التبني المبطنط أن سياسة غض النأمل أن تعي القيادة وصناع القرار في المملكة

 غيرها وانها ليست سوى سياسة انتحار جماعي   وال علىوتوازنات سياسية قصيرة األمد لن تعود بالنفع ال على المملكة
حالة العداء والتشنج أن مايجري على أرض الواقع يؤصل } مع الجغرافية آذلك إن آان تغيير التأريخ ممكنًا فاألمر ليس{

  في العالقةمرضي  الالالذين آانوا حتى أمد قريب شقيقين وعسى أن ال يكون األمر غير ذلك ، هذا التبّدل البلدين بين شعبي
.  من تحت الرمادنآالعنقـــــاء ينهضــــو قد ال يخدم أحدًا وقد يؤدي الى أمور ال تحمد عقباها وليعلم الجميع أّن العراقيين  

 
المملكة وغيرها بعدم مسؤوليتهم عما يصدر عن مراآز التشريع  في سفنا القول وبغض النظر عن تبريرات المسؤولينيؤ

الموجه، إال أننا آأناس أدرى بشعاب مكة نؤآد وبيقين قاطع ان تلك المؤسسات واالفراد االعالمي ودور اإلفتاء والخطاب  
وجوب { جبرين والذي نشرومما أطّلت علينا به فتاوى المدعو بن . لصّناع القرار السياسيلم تخرج عن التوجيه الضمني 

احد آبار رجال االفتاء ويستخدم  جبرين ن بنوأمرآى الحكومة السعودية هذا األمر حدث ويتكرر تحت  ،  }....هدم دورهم
عن عمهم دبل و الجهات المسؤولة لرضى ترجمة صريحة المؤسسات االعالمية الحكومية وال يحمل هذا االمر سوى

التصرفات المزدوجة المنافقة ألناس منحوا انفسهم سلطة  مسؤولة لهذه ومن المفارقات الال. مضامين تلك االفكار الهدامة
 لكنهم بالمجاهدين حين ينالون مصيرهم البائس في العراق انهم يسمون اعضاء القاعدة والتكفير شرعنة القرار الديني حيث

. العراق ساحر يصبحون فئة ضالة حين يكون االمر في مكان ما طالما ان المكان ليسوبقدرة  
 

 الموقرة دنمارآيةالحكومة ال العالم  أسوة بجميع الجاليات العراقية في جميع انحاءالدنماركتطالب الجالية العراقية في 
ونسكو وحكومات العالم الحر للضغط على اإلنسان والي حقوق والمنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة ومنظمة

:الحكومة السعودية بما يلي  
 

ايقاف المد البشري والمادي لتنفيذ العمليات االرهابية داخل العراق وفي جميع العالم : أوال  
. محاآمة المدعو ابن جبرين وآل مشايخ التكفير واالرهاب:ثانيا  

. الحكومة السعودية بعدم تكرارهاالغاء هذه الفتاوى التكفيرية االجرامية وان تتعهد :ثالثا   
 تقوم بتمويل وغسل أدمغة من يقوم باالعمال االرهابية غلق ما يسمى بالجمعيات الخيرية في المملكة السعودية التي: رابعًا

. في العراق وعموم العالم   
.تعويض الضحايا الذين قضوا بسبب هذه الفتاوى االجرامية: خامسًا  

.يادة واستقالل العراق وعدم التدخل بشؤونه واحترام حقوق الجوار التي نصت عليها المواثيق الدوليةاحترام س: سادسًا   
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