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انتشرت المنظمات الدولیة في الدول اإلسالمیة، وتزاید عددھا حتى فاقت العشرات بل المئات، تحت الكثیر    
من المسمیات اإلغاثیة والصحیة والتعلیمیة والتنمویة والحقوقیة . 

أسماء ھذه المنظمات ظاھرھا الرحمة وباطنھا من قبلھ الخراب، فھي تموُل  وتُدار من یھود وماسوني    
الغرب، أنھا منظمات إلحادیة إفسادیة مخابراتیة تجاریة، یصنعون بأیدیھم مشاكل المسلمین ثم یسوقون 

أنفسھم علینا زورا وبھتانا على أنھم رسل اإلنسانیة.
ھذه المنظمات الدولیة تعمل على توظیف منصرین للتبشیر بالدین النصراني، وارسالھم إلى البلدان    

اإلسالمیة الستغالل معاناتھم وحاجاتھم، ثم جذبھم لما یریدون تحت ضغط الحاجة . 
تقوم  بعض ھذه المنظمات باستقطاب الكثیر من الفتیات الشابات واستغاللھن جنسیا، وابتزازھن من    

خالل عمل دورات تدریبیة مختلطة مع الرجال في فنادق وصاالت مغلقة ، وإقامة رحالت وسفریات ترفیھیة 
إلى عدة مدن وبلدات إلفساد ھؤالء المسلمات .

تستعمل ھذه المنظمات الكثیر من موظفیھا األجانب أو المحلیین كجواسیس ومخبرین، یتجسسون على    
المسلمین ویرفعون تقاریر سریة تفصیلیة عن المسلمین وانشطتھم .

تتدخل في شؤون الدول اإلسالمیة، وتفرض علیھا انظمة علمانیة كفریة، ومناھج تعلیمیة تتوافق مع    
سیاساتھا ومصالحھا، حتى تتمكن من علمنة وتغریب ھذه الدول اإلسالمیة. 

جمعت ھذه المنظمات ملیارات الدوالرات باستغالل قضایا المسلمین ومعاناتھم، ولم یصل المسلمین منھا    
إالّ القلیل القلیل، رغم أّن معظم ھذه التبرعات یأتي اصالً من الدول اإلسالمیة. 

جاء رجٌل إلى الرسول فقال: إنّي أصابني جوٌع، فأرسل إلى بعض نسائھ، فقالت: والذي بعثك بالحق ما    
عندي إالّ ماء، ثم أرسل إلى األخریات، حتى قلن كلھن مثل ذلك، فقال: من یُّضیف ھذا اللیلة رحمھ هللا، فقام 

رجٌل من األنصار فقال: أنا یا رسول هللا، فاصطحبھ إلى بیتھ، فقال المرأتھ: ھل عندِك شيء قالت: ال إالّ 
قوُت صبیاني، قال: فدعیھم یتلھون بشيٍء، فإذا دخل ضیفُنا فأطفئي السراج، وأریھ أنّا نأكل، فقعدوا وأكل 
الضیف، فلّما أصبح غدى على النبي فقال" قد عجب هللا من صنیعكما بضیفكما اللیلة"؛ فأنزل هللا قولھ " 

َویُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسِھْم َولَْو َكاَن بِِھْم َخَصاَصةٌ ".

 وباطنها اخلراب!
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    تمتع بأبنائَك وھم صغاٌر، فسوَف تمُر األیاُم بسرعٍة، ولن یبقَى لَك من براءتھم وطفولتھم إالّ مجّرد 
ذكریات، العبھم واضحك معھم؛ مازحھم واخرج معھم؛ وكن كالطفِل بینھم ومعھم. 
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