
 

 

 َمْجِلُس ُشْوَرى الُمَجاِهِديَن ِفْي الِعَراق

 

 )بيان حول تفاصيل ما بعد حادثة اإلستشهاد
 و الوثائق التي زُِعم العثور عليها(

 
 

 الحكومة العراقية العثور عليها!! -زعمت-حقيقة الوثائق الّتي 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم،
 

 يا رب سّدد الرمي وثبت األقدام.
 

رُْكُه يَ ْلَهث ذَِّلَك َمَثُل ل: }احلمد هلل القائ َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن ََتِْمْل َعَلْيِه يَ ْلَهْث َأْو تَ ت ْ
ُرونَ  بُوْا بِآيَاتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ [، والّصالة 176{ ]األعراف:اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

 ّمد، وعلى آله وصحبه أمجعني... أما بعد:والّسالم على إمام اجملاهدين نبّينا حم
 

كذبتاِن ال زاَل الّصليبيون وأذنابهم من أبناء المتعة والخونة المحسوبين على أهل الّسّنة 
 ُمْنذ بداية الغزو الّصلييب على أرض الرّافدين؛ يرددونهما

 
وقت، ومل يبق  فهي أّن هناية التيّار اجلهادي يف العراق أصبحت مسألة فأّما الكذبُة األولى:

 له أياٌم قالئل.
 

أّن العدّو أصبح يعرُف مجيع املسالك واخلطط املّتبعة لإلرهاب وأهّنم استطاعوا  والثانية:
 احلصول على وثائق مهّمة.



 

 

 
من قَبيل الكذبة الثّانية، حيث  -ال وّفقه اهلل-وقد جاءت تصرحيات ابن املتعة موفق الربيعي 

م قد عثروا على وثائق مهّمة يف البيِت اّلذي مّت قصفه وتويّف فيه أعلَن هذا الكّذاب األِشر أهن
 .-نسأُل اهلل أن يتقّبله يف الّشهداء-الشيخ الّزرقاوي 

 
 ونقول رّداً على " ابن المتعة " هذا:

 
هل الوثائق اّليت أعلنتم العثور عليها هذه املرّة متوافقة مع ما أعلنتم العثور عنها يف الشهر 

 يف اليوسفّية جنوب بغداد؟؟!!.املاضي 
 

 فإْن كان جوابُُه ب )نعم( فال قيمة هلا هذه املرّة.
 

وإن كان جوابه ب )كال(، وأهّنا هذه املرّة وثائق مهّمة خطرية، فليخرج إذًا هو وباقي أعضاء 
هذه احلكومة احملكومة خارج املنطقة اخلضراء ولو ألمتار معدودة، لكي ُيصّدق العامل بأسره 

 هناية اإلرهاب يف العراق أمَست قريبة!!. أنّ 
 

إنّنا في مجلس شورى المجاهدين نؤّكد أن الوثائق الّتي زعموا الحصول عليها ال أساس 
وأن هذه احلكومة قامت على الكذب، وعاشت على الكذب، ولسوف  لها من الصِّّحة،

 –وخيرجوا خائبني مدحورين تغرُق قريباً يف حبار كذهبا حنَي يفّر الصليبيون من أرض الرّافدين 
 ، وحينها يسمُع القاصي والّداين صريخ هؤالء األفّاكني إن بقَي هلُم لساٌن ينِطْق.-بعون اهلل 

 
 واهلل غالٌب على أمره ولكّن الصليبيني والروافض واملرتّدين ال يعلمون.

 
 واهلل أكرب.

 



 

 

 {ِكنَّ اْلُمَناِفِقنَي اَل يَ ْعَلُمونَ َولِلَِّه اْلِعزَُّة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننَي َولَ }
 

 مجلس شورى المجاهدين في العراق
 

 اهليئة االعالمية جمللس شورى اجملاهدين يف العراق
 املصدر: )مركز الفجر لإلعالم(
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