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 نقاش فكري وسياسي مع السيد الدكتور عبد الخالق حسين
 

 الحمقة الرابعة

 ما النتائج التي تمخضت عنها المظاهرات حتى اآلن؟
 

موقعه في غرفة العمليات لمراقبةة يةير حر ةة  25/2/2011اتخذ رئيس الوزراء صبيحة يوم 
ة عدم المشار ة بيبب وجود من ضرور 24/2/2011المظاهرات بعد أن حذر وأنذر ليلة يوم 

وفةةي الوقةةت نضيةةه  انةةت قةةد . معلومةةات مدق ةةة وخبةةب مبيتةةة لتضجيةةر الوضةةاا فةةي المظةةاهرات
وصةو  العةدد ال بةر تةدف  ومةن قةدر الميةتباا الحةد منةع أو اتخذت جميع اإلجراءات ال ضيلة ب

بالجةةدران  يةةواء أ ةةان بت بيةةع أوصةةا  ب ةةداد, ة المحةةددة يةةلضا  التظةةاهرفةةي المشةةار ة بالراغةةب 
ب ةةوات المةةن والشةةربة لةةس يةةاحة التحريةةر إمةة ء الشةةوارا والزقةةة الموصةةلة بال ون ريتيةةة أم 

ظةاهرين والخةرو  توتضرية  الم والجيش وايتخدام البيران اليمتي الميلح للتهديد والمراقبةة
ت أصةوات الضتةاوم مةن عالة مةا ت. من الياحة تحت ض ب الرياح التي يحر ها البيران اليةمتي

ل ةد  ةان اإلنةذار قةد وجةه ل ة  قةوم اإلية م . ةرجعيات الدينية بتحريم المشار ة في التظاهرالم
وعلينةا أن نتةذ ر ! بالحذر من هذه المظاهرة البعثية المشبوهة واللعينة وما إلةس ذلة  ةالييايي

الهاويةة وهةم نةح ييةيرون "تحةت عنةوان الد تور عبد الخال  حيةين الذي  تبه ونشره م ا  ال
أ ثر هجوميةة علةس المتظةاهرين مةن رئةيس هذا الموقف المرفوض من جانبي و ان في  ".نيام

 .الذي ش   بالتظاهرة الوزراء
فةةي يةةاحة التحريةةر فةةي خيمةةة التظةةاهرة تل ةةاه المتجمعةةون يم ةةن ليةة ان ب ةةداد أن ينيةةوا مةةا ال 

منيةة وبالتنيةي  مةع الجهةزة ال بلبجية رئيس مجلس محافظة ب ةداد عشية التظاهرة من قب  
ضةد وقحةة  "باحةةگوجةه "أن ي ةون فةي  الشةديدةالشخصةية برغبته  حدد موقضهالذي  ,الخاصة

ضةد المتظةاهرين وقةوم المجتمةع المةدني والث افةة قوم التيةار الةديم رابي والحريةات العامةة و
 .أجهزة أمن الح ومة بصرتحت يمع و, الديم رابية

بعةةوا عشةةرات ال يلةةومترات يةةيرا  علةةس ق, تةةدريجا   المتظةةاهرونتجمةةع وفةةي صةةبيحة ذلةة  اليةةوم 
, بعضةةهم وصةة  قبةة  نهايةةة التظةةاهرة, فةةي البريةة ال ثيةةر مةةنهم  نةةعم  , وصةة  بعضةةهم, القةةدام

والةبعض , أصة    لةم يصة ال ثيةر وبعضةهم , متظةاهربعضهم اآلخر وص  ولم يب  في اليةاحة و
 الةةوزراء لةةه بعلةةم ومعرفةةة رئةةيس" !تأديبةةا  "ضةةرب علةةس قضةةاه عةةذب واآلخةةر اعت ةة  وأهةةين و

المةتتمر ومةا جةاء فةي . لمجرم المظاهرة حيةب اعترافةه شخصةيا  من غرفة العمليات المراقب 
حتةس وصة  المةر , مةا جةرم لهةم فةي المعت ة بشضافية عالية ع س الصحضي للشبيبة الصحضية ي

بحرمانةه مةن ال ةدرة علةس  هتهديةدتةم التهديد باالغتصاب والبعض اآلخةر إلس بالجهزة الخاصة 
ب أجهةزة المةن تلة  التصةريحات لنهةا وقعةت  ةذ  ولةم ت  . بايتخدام الجهةزة ال هربائيةة باإلنجا
  (.في نهاية هذا الم ا  2و 1راجع الملح  رقم ). فع   

راح بعض ال تاب يهاجمون من أشار إلس أن الياليب التةي موريةت ضةد المعت لةين ال تختلةف 
ين عن رغبتهم في إقامة دعوم قضةائية عن تل  التي موريت في فترة ح م صدام حيين معلن

ألةةيس مةةن حةة  : اليةةتا  التةةالي حح نةةا أن نبةةرومةةن . مةةن رئةةيس الةةوزراء ضةةد مةةن  تةةب ذلةة 
أجهةةزة مةةن قبةة  التةةي موريةةت بح هةةم إلةةس اليةةاليب بوضةةوح أن يشةةيروا والصةةحضيين ال تةةاب 
رس فةي فتةرة الجهزة الخاصة التابعة لرئيس الوزراء وم ارنتها بمةا  ةان يمةايراديب المن و

. فتريةةانة التعةةذيب واحةةدة  لةةدم  ةة  الميةةتبدين وال فةةر  بيةةنهم, ح ةةم الةةد تاتور صةةدام حيةةين
ومةةن يماريةةه يتجةةاوز علةةس اإلعةة ن العةةالمي لح ةةو  اإلنيةةان ودوليةةا  التعةةذيب محةةرم  ليةةة 

من ال رابة أن ينبري مناض  من أج  ح و  اإلنيةان لةيعلن بةأن مةن ي تةب . والديتور العراقي
ه الظواهر اليلبية ومن يشبه هذه اليةاليب بأيةاليب صةدام حيةين ينب ةي أن ي ةدم إلةس عن هذ
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أن ي ةيم ومع ذل  أتيد م ترح .  ما يجري في ألمانيا, المحا مة أو أن ت ام عليه دعوم قضائية
و شةضوا صةحضيا  الةذين ع ةدوا مةتتمرا  الشةباب رئيس الوزراء دعةوم قضةائية ضةد الصةحضيين 

التةي ارت بةت بح هةم وهةم يتظةاهرون وفة  الديةتور والعدوانيةة ال إنيةانية عن تلة  اليةاليب 
ويةنجد , ين لب اليةحر علةس  اليةاحريةوفةي المعت ة  ل ي يتحدثوا أمام المح مة ما جرم لهةم 

عشةةرات بةة  مئةةات المحةةامين الةةديم رابيين يتبوعةةون دفاعةةا  عةةن تلةة  المجموعةةة الصةةحضية أو 
     . ا الصدد وأنا أحدهمدفاعا  عن الذين  تبوا م االت بهذ
مةةن رئةةيس الةةوزراء ومخةةاوف شةةديدة أخةةرم  ات وتحةةذيرات واليةةتا  العةةاد  فةةي ضةةوء تهديةةد

 يةةف : هةةوومةةنهم الةةد تور عبةةد الخةةال  حيةةين واليةةتاذ محمةةد ضةةياء عييةةس الع ةةابي , آخةةرين
 ؟و يف  ان يلو  المتظاهرين, ظاهرة في ياحة التحريرجرت الت

ذي وتبةةين ل ةة  . عةةن شةةعاراتهم ومةةواقضهم الييايةةية واالجتماعيةةةليعلنةةوا تجمةةع المتظةةاهرون 
 :ما يليوا علس قد برهنتظاهرين وضمير حي أن الم انتبصر نينعي
عجز مةن حةاو  اإليةاءة و, إن الدعوة  انت شريضة وأمينة للشعب العراقي ومبالبه العادلة. 1

أولئة  الةذين نشةروا إليهةا  اإليةاءةمةن حةاو   مةا عجةز , ذلة ما ادعةاه قبة  إليها البرهنة علس 
 واضةةحة وواقعيةةة انةةت منةةذ البةةدء  همإذ إن أهةةداف, ينظةةاهرتالميةةيئة لتشةةويه أهةةداف بيانةةات 

 .وصحيحة
بة  , مةن قةوم ال اعةدة اإلرهابيةةمن قوم بعثية إرهابية وال ييوا لمنظمي المظاهرة  وإن. 2  

وبنيةةةة قةةةوم  مةةةن, ومةةةن مختلةةةف فئةةةات الشةةةعب وبعةةةض أحزابةةةه الشةةةبيبة العراقيةةةةمةةةن  هةةةم
تبةاا عةزة مةن ألبعة   ةوم امناهضةة لوديم رابية مخلصة لهذا الشعب وأمينة علس مصالحه و

 ةةة  ال ةةةوم اإلرهابيةةةة ومناهضةةةة ل, ة أيضةةةا  ال اعةةةدمناهضةةةة لتبةةةاا و ,الةةةدوري ومةةةن لةةةف لضةةةه
مخلصةة للةةوبن ومةا تةزا   انةت إنهةا و, يةنية  انةت أم شةيعية, والمليشةيات البائضيةة الميةلحة

الوضةاا  ت ييةراليلمية والتداو  الديم رابي اليةلمي لليةلبة وراغبةة فةي الييايية وللعملية 
 .وضمن العملية الييايية صوب الحين

وإنهةةا  انةةت يةةلمية وديم رابيةةة وذات شةةعارات تتيةةدها  ةة  ال ةةوم الييايةةية النظيضةةة فةةي . 3
 يظةاهرة وخشةتلعارض ال  البعض الذي بمن فيهم ذ, الب د و   ال تاب والصحضيين الوبنيين

 .والد تور عبد الخال  حيين ومنهم رئيس الوزراء, منها
إن االحت ا ات التي حصلت لم ي ن الميتو  عنها المتظاهرون بة  ال ةوم المنيةة وال ةوات . 4

ولةةم . بعثيةةة وقاعديةةة ين باعتبةةارهم قةةومظةةاهرتالمضةةد الخاصةةة التةةي  انةةت ميةةتضزة ومعبئةةة 
يوم االعت االت وقبع البةر  واإلهانةات والضةرب التةي  يحص  في ب داد ما يع ر صضو المن

مةن قبة  ذين اعت لةوا الواإلع ميين حضيين صمن المجموعة المتظاهرين وجمهرة من  اهتحصد
 .جراء مشار تهم في التظاهرة أو ال تابة عنهاأجهزة المن وال وات الخاصة 

وا فةي الموصة  وفةي منةاب  إن ال تلةس الةذين ية ب ,وليس العرا  وحده, ويج  العالم  له. 5
جهةةزة اإلدارة بيةةبب اليةةلو  العنضةةي لبةة  , بيةةبب موقةةف المتظةةاهرين اليةةلميأخةةرم لةةم ي ةةن 

شةر ت فةي مهمةات لييةت والمن والشربة وال وات الخاصة وبعض الوحدات العي رية التي أ  
 . من أهدافها اليايية والثانوية

هرات ونوايةةا المتظةةاهرين وأهةةدافهم وفةةي أع ةةاب المظةةاهرات يةةج  ال ثيةةر ممةةن شةة   بالمظةةا
المخضيةةة مةةن الميةةتولين والمرجعيةةات الدينيةةة للشةةيعة بةةأن المظةةاهرات  انةةت يةةلمية ولةةم ي ةةن 

 .في محلهمنها التخوف 
ورغم ذل  فأن المتظاهرين الذين نظمةوا مظةاهرات أخةرم فةي أيةام الجمعةة ال ح ةة عةانوا مةن 

 المتظةاهرينضةد تها الح ومة وأجهزتها المنية التي ماريالمنية والم ح ات التضيي ات ذات 
 .ولم يعتبروا بما حص  في جمعة ال ضب, والصحضيين

وعةدم الث ةة بالشةعب والشةعور الضعلةي " !الشةرا ة ألوبنيةة"إن الصراعات الدائرة في ح ومةة 
بالت صةةير إزاء المجتمةةع وايةةتمرار الظةةواهر اليةةلبية فةةي المجتمةةع هةةي التةةي جعلةةت رئةةيس 

دفعت به إلةس اتخةاذ إجةراءات جةائرة وتوتر عصبي ونضيي ميتمرين خشية دائمة  الوزراء في
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بةةدال  مةةن ت ةةديم التهةةاني لهةةم علةةس دورهةةم فةةي تةةذ ير الح ومةةة , ضةةد المتظةةاهرين ومةةن يةةاندهم
والوزراء ومجلس النواب من جانب المتظةاهرين بمةا  ةان علةيهم أن ي ومةوا بةه ولةم يماريةوه 

 . حتس اآلن
وأنةه لةيس الوحيةد , الةوزراء فةي وضةع غيةر يةه  بة  صةعب ومع ةد جةدا   ال ش  في أن رئةيس

بما في ذل  التراخي الحاص  بيةبب غيةاب عمة  وزراء , الميتو  عما يجري في العرا  حاليا  
الوزارات العي رية والداخلية والمنية والتراخي في مواجهة اإلرهاب وعودة العنف اإلجرامي 

االعتمةاد علةس الشةعب وبلةب   ول ةن وبةدال  مةن. ح الةدين ما حص  أخيرا في صة , إلس العرا 
مياعدته للض ب علس مجلةس النةواب ومجلةس الةوزراء و ة  الميةتولين لداء واجبةاتهم إزاء 

اتخاذ  عمد إلس ,لم يبالبه أحد بت يير مذهبهإذ , شخصيا   وت يير نهجه البائضي الييايي الشعب
ادي يعةةاني منةةه ال ثيةةر مةةن العةةاملين فةةي ضت عةةن معةةدن ايةةتبدإجةةراءات أيةةاءت لةةه أ ثةةر و شةة

 وهو المرض الذي يعاد إنتاجه في المجتمع العراقي, اليياية في العرا  والميتولين الحاليين
إن الواقةةع االقتصةةادي  .بيةةبب الوضةةاا اليةةيئة التةةي يةةادت فةةي العةةرا  بيلةةة ع ةةود بويلةةة

الخلضيةةة التاريخيةةة تمةةاعي وتخلةةف أو حتةةس غيةةاب التنةةوير الةةديني واالجووالث ةةافي واالجتمةةاعي 
وعةةةدم العةةةيش فةةةي أجةةةواء الديم رابيةةةة فةةةي الدولةةةة العراقيةةةة الحديثةةةة منةةةذ واإلر  المةةةورو  

جمهةرة مةن الميةتولين الةذي يتيةمون بهةذه اليةمات بايتمرار ينتج أنتج وهو الذي تأيييها 
 . التي تبعدهم عن وعي الواقع والتعام  معه علس أيس يليمة

أعضةاء  هنواب العراقي رئيس الوزراء في أع ةاب المظةاهرات ليناقشةايتدعس رئيس مجلس ال
: واليةتا  هةو. فبةرح برنةامج المائةة يةوم, حو  موقضه من مبالب المتظةاهرينمجلس النواب 

 أم إن ذل  مجرد  يب الوقت؟, أن يضعله ح ا   ما ينب ي عليهرئيس الوزراء ه  أدر  
ب المظةةاهرات وتلمةةس مواقةةع الخبةةاء التةةي لةةو أن نةةوري المةةال ي قةةد أدر  الح ي ةةة فةةي أع ةةا

عنةد ذا  يم ةن ال ةو  بةأن المظةاهرات , ارت بها مع ح ومته والمهمات التي يضترض ال يةام بهةا
وعنةد . ولم ت ن مضرة  مةا توقعهةا هةو وغيةره مةن النةاسله وللح ومة  انت ذات فائدة  بيرة 

أمةةةام رئةةةيس الةةةوزراء  ذا  يةةةت ون لهةةةذا المظةةةاهرات والمتظةةةاهرين فضةةةيلة إضةةةاءة البريةةة 
  .وينب ي له أن يعتذر للشعب وان يش ره علس ذل , وح ومته

فةة ن ذلةة  لةةن يعةةود علةةس الةةب د إال المزيةةد مةةن  ,وإذا  ةةان الموقةةف مجةةرد محاولةةة ل يةةب الوقةةت
واليام يت شف لنا ح ي ة مواقةف . االحتجاجات وترا م التذمر وال ضب وانضجاره في    لحظة

 .والح ومة في آن ءرئيس الوزراوحيابات 
أجةزم إن . ئة يوم لت ييةر الوضةاا وتح ية  مةا برحةه مةن أف ةارامفرصة رئيس الوزراء بلب 

يعبةةر عةةن ربمةةا ول نةةه , لتح يةة  البةةدء بمةةا يبلبةةه الشةةعبيةةة فةةي  ةة  الحةةوا  غيةةر  افالضتةةرة 
راد أن يب ةس فةي اليةلبة أن يجيةب جديةة وعليةه إن أأصبحت قضية المتظاهرين  اإلحياس بأن

, ل ةد مضةي اآلن ثلة  الضتةرة الزمنيةة المحةددة .ومبالبةه عن أيئلة الشعب وييةتجيب لحاجاتةه
ولهذا إن إبداء حين النية من . ال ادمةضترة وهو لم ييتبع حتس اآلن وضع برنامج لوزارته لل

جانبه باتخاذ إجراءات أيايية منها الموقف من الضياد والمضيةدين ومةن ضةرورة التعامة  مةع 
, الةة ... وإقالةةة رئةةيس مجلةةس محافظةةة ب ةةداد , عت لةةين والمحبويةةين ومنةةع التعةةذيبقضةةايا الم

الحلةو  العمليةة للمشة  ت ييب س الذين شار وا في المظاهرات ينتظرون . يت ون بداية حينة
يشةار ون فةي مظةاهرات أخةرم مةن أجة  إنجةاز مةا يةعوا إليةه الناس وييب س , التي شخصوها

ولن ذلةة  يتبةةاب  مةةع نةةي وارد فةةي , الحريةةات العامةةة فةةي الةةب د لصةةالح المجتمةةع ولصةةالح
 .الديتور العراقي

الهاويةة نحةو ييةيرون :"الصةيت  ةم الةه اليةيئ يالد تور عبةد الخةال  حيةين فةالخ نعود إلس 
جميةةع المتظةةاهرين ومةةن يةةاندهم مةةن ال ةةوم والحةةزاب الييايةةية وهةةذا يعنةةي أن . "وهةةم نيةةام

والد تور عبد الخةال  ئيس الوزراء ما  ومخدوعين ويذ  في ما عدا روالمجتمع  لهم  انوا نيا
ويةدفعون  ة  املةة وبةاقي النةاس يرت بةون خبةأ العمةروفي ي ظةة تامةة وصةح انا ذين لالحيين 
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فةةي هةةذا  تةةب مةةا ي لن ةةرأ. الرأي بعينةةه ولةةيس غيةةر ذلةة بةةإنةةه االيةةتبداد . بةةالب د صةةوب الهاويةةة
 :الم ا 

 وارثهم،  يين معرضون للخديعة في    زمان، ودون أن يتعلموا منالمش لة، أن العراق ول ن"
برفةع المصةاحف  فمنذ أن خدعهم عمر بةن العةاي فةي صةضين، عنةدما أشةار إلةس أتبةاا معاويةة

اإلمةام علةي لصةحابه بأنهةا  ، ورغةم تحةذيرات(ال ح ةم إال ه)علس أيةنة الحةراب، والصةراخ بة 
. مةوقضهم وخرجةوا عليةه و ةان مةا  ةان أصةروا علةس، ول نهم (قو  ح  يراد به باب )خديعة و

تمةوز  30-17، و1963شباب  8مرورا  بمتامرة  وايتمر العراقيون ينخدعون بوا  تاريخهم
ونضس اللعبة تت ةرر اليةوم مةن . و وارثهم إلس يومنا هذا ، بدون أن يتعلموا من خيباتهم1968

 ،"الميحو "لضياد، ومعاناة الشعب والشعار المرفوا اآلن هو االحتجا  علس ا قب  البعثيين،
. د: راجع) ".وت ليد ما جرم ويجري من انتضاضات في تونس ومصر والبحرين وليبيا وغيرها

 (.موقع بوابة نر ا  اإلل تروني. ييرون إلس الهاوية وهم نيام. عبد الخال  حيين
ورئةةيس  ول نةةه وحةةده, ولةةم يةةتعلم مةةن الخةةدا اليةةاب ة لخديعةةةمعةةرض ل لةةه العراقةةي الشةةعب 
ول ةن الةد تور عبةد , وال ة  ال يةتعلم مةن ال ةوار  التةي مةر بهةا الشةعب. منهةا اقد تعلمالوزراء 

ثم يورد تحذيرات اإلمام علةي بةن أبةي بالةب . منها اتعلمورئيس الوزراء قد الخال  حيين هو 
وهةاهو اآلن , في موضوا رفع المصةاحف ورفضةها المحةاربون فةي صةف علةي بةن أبةي بالةب

. أو ال ييتمعون لرئيس الةوزراء, هم ال ييتمعون لهل نو,  ما فع  اإلمام علي اقيينينصح العر
الح ي ةة  هبامت  ةبعينةه الةوهم هةو هذا أليس , علس مث ضيه علس الشعب العراقي تعا   أليس هذا 

ل ةةد تبةةين عبةةر . ألةةيس هةةذا هةةو عةةين الخبيئةةة  والخبةةأ, غيةةره ال يمتل هةةافةةي حةةين أن ,  املةةة
الهاوية وهم نيام بة   ةانوا ي ظةين وصةاحين نحو أن المتظاهرين لم يييروا ائتة الضالمظاهرات 

الةد تور عبةد الخةال  معةه وأن المخبئ جدا  هةو رئةيس الةوزراء و, ويعرفون جيدا  ماذا يريدون
 .حيين ومن وقف معه ضد المتظاهرين

زراء وأجهزتةه ومرة أخرم يخلب بتوتر شديد وف دان البوصلة وعدم الث ة بأحد غير رئيس الو
المنية وذل  الضابب الذي تحد  عن متامرة يخببها البعثيون ل زو المظةاهرات وتخريبهةا أو 

قةةوم البعةة  مةةن جانةةب بةةين المتظةةاهرين فةةي هةةذه الضتةةرة باالنديةةاس إيةة اب ح ومةةة المةةال ي 
 . الضاشية التي قادت العرا  إلس ما نحن عليه اآلن

للمتظةةاهرين علةةس هةةذا ال لمةةات ر عبةةد الخةةال  حيةةين رئةةيس الةةوزراء والةةد توأتمنةةس أن يعتةةذر 
إذ أن المتظاهرين  انوا وما زالةوا ي ظةين , ال ييتح ونهاإذ أنهم , الشعب والناسال ايية بح  
      .  وصاحين جدا  

مةا ي تبةه أحيانةا  وأن ال ي ةع فةي جيةدا  دق  أتمنس علس الصدي  الد تور عبد الخال  حيين أن ية
فةي حةين تنتصةب , تدفع بي وب يري إلس بةذ  الجهةد لتضنيةد مةا يبرحةهلتي وا, بتناقضات شديدة

    .   أمامنا ال ثير من المهمات الخرم التي تيتوجب ال تابة عنها

 
30/3/2011        

 
 

   .واألخيرة انتهت الحمقة الرابعة وستميها الحمقة الخامسة
 
 

    أنظر المالحق   
 



 5 

 
 :1الممحق رقم 

 
ارا كبَذ انشٓشح رذًُٛب َغجٛبً فًٍ نجمٛخ انًؼزمهٍٛ؟: ا ثؼذ االفشاط ػُٓىرغبءنٕ  

انمبئذ انؼبو نهمٕاد انًغهذخ»اػاليٌٕٛ عٛذشكٌٕ دػٕٖ ظذ  »  

 
اث مكبفحت الشغب التي ترابط امبم مقر مئبث المتظبهريه في البصرة يطوقون سيبر

((اصواث العراق)المحبفظت خالل احتجبجبث الجمعت  )  

 انؼبنى –ثغذاد 

لشس اػاليٌٕٛ رؼشظٕا نالػزمبل خالل رغطٛزٓى نهًظبْشح انزٙ خشجذ ٕٚو ايظ انجًؼخ، سفغ 

هخ ػهٗ دػٕٖ لعبئٛخ ظذ انجٓبد انشعًٛخ ٔانزُفٛزٚخ انزٙ لبيذ ثبػزمبنٓى خالل يب عًِٕ دً

دشٚخ انزؼجٛش رًش »انصذفٍٛٛ ٔانصذبفخ، يشٛشٍٚ فٙ ثٛبٌ رهٙ فٙ يإرًش صذفٙ ثجغذاد اٌ 

 .«ثٕادذ يٍ اعٕأ اٚبيٓب فٙ انؼشاق

، فٙ يإرًش (انجًؼخ)ٔلبل صذفٌٕٛ رؼشظٕا نالػزمبل أٔ انعشة خالل رظبْشح ايظ االٔل 

سٔا سفغ دػٕح ػهٗ انغهطخ دعشِ يًضهٌٕ ػٍ انصذبفخ انؼشالٛخ انؼشثٛخ ٔاالجُجٛخ، ئَٓى لش

االَزٓبكبد انزٙ رؼشض نٓب «انزُفٛزٚخ ٔانمبئذ انؼبو نهمٕاد انًغهذخ، جشاء يب ٔصفِٕ ثـ

 .«انصذفٌٕٛ اصُبء رظبْشح ٕٚو ايظ انجًؼخ

ٔأٔظخ انصذفٌٕٛ اصُبء انًإرًش، أٌ ػًهٛخ االػزمبل رًذ ثذٌٔ اشؼبس سعًٙ ٔدٌٔ اٌ رؼهٍ 

ٍ َفغٓب، فًٛب أفبد ػذد يُٓى ثأَٓى رؼشظٕا نهعشة اصُبء انجٓخ انؼغكشٚخ انزٙ اػزمهزٓى ػ

 .ػًهٛخ االػزمبل صى اصُبء انزذمٛك يؼٓى

ٔثٍٛ انًغشدٙ ٔانكبرت ْبد٘ انًٓذ٘ اصُبء انًإرًش، أٌ ْزبفّ غٕال انًظبْشح كبٌ ٚزشكض ػهٗ 

عهًٛخ انزظبْشح ٔأَّ كبٌ ٚشذد ػهٗ اصالح انُظبو ٔنٛظ اعمبغ انذكٕيخ، سغى رنك فمذ 

 .«نالػزمبل ٔانعشة»شض رؼ
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كًب رذذس انصذفٙ عٛف انخٛبغ ػٍ يب رؼشض نّ، يجُٛب اَّ رؼشض نهذْظ يٍ لجم عٛبسح 

فًٛب ػجش انصذفٙ دغبو انغشا٘ انز٘ كبٌ لذ . ششغخ دٍٛ كبٌ ُٚمم ادذ جشدٗ انزظبْشح

اػزمم ػصش ايظ يغ صالصخ يٍ سفبلّ، ػٍ خٛجزّ يًب دصم ٕٚو أيظ، يؼشثب ػٍ يخبٔفّ يٍ 

 .«دٔنخ ثٕنٛغٛخ»ل انؼشاق انٗ رذٕ

كًب أرٚغ اصُبء انًإرًش، ثٛبٌ نهصذفٍٛٛ اػهُٕا فّٛ أٌ يب ٔصفِٕ ثبنذًهخ ػهٗ انصذبفخ 

ٔجبء فٙ انجٛبٌ انز٘ دًم ػُٕاٌ . «رشكم اَزٓبكب نذشٚخ انزؼجٛش انزٙ َص ػهٛٓب انذعزٕس»

 .«دشٚخ انزؼجٛش رًش ثٕادذ يٍ اعٕأ اٚبيٓب فٙ انؼشاق»

شجبغ ٔاألٚبو انزٙ عجمزّ، فمذ رؼبيهذ انغهطبد  22كشفزّ ٔلبئغ يظبْشاد  ْزا يب»ٔاظبف 

انغٛبعٛخ يغ انزظبْشاد ثٕصفٓب ظبْشح يذاَخ رغزذػٙ يؼبنجبد أيُٛخ لبعٛخ، فمذ ٔصف ثٛبٌ 

سئٛظ انٕصساء انغٛذ َٕس٘ انًبنكٙ انزظبْشح لجم ٕٚو ٔادذ يٍ يٕػذْب ثبَٓب يذفٕػخ يٍ لٕٖ 

 .«ةانمبػذح ٔانجؼش ٔاالسْب

 22كبَذ انصذبفخ ْذفبً اعبعٛبً نذًهخ انٓجٕو ػهٗ انذشٚبد، فمذ عجك ٕٚو انـ»ٔربثغ انجٛبٌ 

يذاًْخ نؼذد يٍ انًإعغبد انصذفٛخ ٔيصبدسح يؼذارٓب، صى يُؼذ انزغطٛخ انزهفضَٕٚٛخ انذٛخ 

نهًظبْشاد، ٔرشافمذ انذًهخ يغ اػزمبل ػذد يٍ انصذفٍٛٛ انزٍٚ كبَٕا ٚغطٌٕ انزظبْشح كجضء 

 .«يٍ اداء يًٓزٓى فٙ كشف انذمٛمخ

ارا كبَذ »لبئٍٛ « يؼٍُٛٛ ثبنزؼجٛش ػٍ دمٕق انُبط»َٔمم انجٛبٌ رغبؤل انصذفٍٛٛ ثبػزجبسْى 

ْزِ ْٙ »، يشٛشٍٚ انٗ اٌ «االظٕاء رذًُٛب َغجٛبً فًٍ نٓإالء انُبط انزٍٚ نٛظ نٓى غٛش هللا

النٓب فٙ يٓشجبٌ فشٚذ نذشٚخ انًشح االٔنٗ فٙ ربسٚخ انؼشاق انذذٚش انزٙ ٚخشط انُبط خ

انزؼجٛش، فذبٔنذ انغهطبد انؼشالٛخ رغًًّٛ ثبالرٓبيبد انصفٛمخ ٔانًؼبنجبد انجٕنٛغٛخ 

 .«انشبئٍ

انٗ رنك أداَذ جًؼٛخ انذفبع ػٍ دشٚخ انصذبفخ االػزمبالد انزٙ رؼشض نّ صذفٌٕٛ غطٕا 

ٔانؼششٍٚ يٍ شجبغ  انزظبْشاد انزٙ شٓذرٓب انؼبصًخ ثغذاد ايظ انجًؼخ، يؼزجشح انخبيظ

 .نذشٚخ انصذبفخ ٔانذًٚمشاغٛخ فٙ انؼشاق« عٛئب»ٕٚيب 

رذٍٚ ثأشذ انؼجبساد ػًهٛبد »َغخخ َغخخ يُّ، ئَٓب « انؼبنى»ٔجبء فٙ ثٛبٌ نهجًؼٛخ رهمذ 

االػزمبالد ٔاالػزذاءاد انزٙ رؼشض نٓب انؼششاد يٍ انصذفٍٛٛ ٔاالػاليٍٛٛ فٙ يخزهف اَذبء 

 .«انؼشاق

ثبالعشاع ثبغالق عشاح انصذفٍٛٛ انًؼزمهٍٛ، ٔيذبعجخ انًفبسص »خ انذكٕيخ ٔغبنجذ انجًؼٛ

انمٛبداد االيُٛخ يهضيخ ثزمذٚى اػززاس سعًٙ »، يؼزجشح أٌ «االيُٛخ انزٙ لبيذ ثبػزمبنٓى

ٔصشٚخ ٔٔاظخ ئنٗ جًٛغ انصذفٍٛٛ ٔاالػاليٍٛٛ ٔٔعبئم االػالو ػٍ االجشاءاد 

 .«لبيذ ثٓب لٕارٓى االيُٛخٔاالػزذاءاد ٔعهغهخ االػزمبالد انزٙ 

رمذٚى ظًبَبد ٔاظذخ ثؼذو ركشاس يُغ ٔعبئم االػالو يٍ »ٔدػذ انجًؼٛخ انمٛبداد االيُٛخ ئنٗ 

رغطٛخ ا٘ دذس يغزمجال، العًّٛب ٔأَٓب خبنفذ ثشكم ٔاظخ ٔصشٚخ انذعزٕس انؼشالٙ انُبفز 

 .«انز٘ كفم دشٚخ انزؼجٛش ٔدشٚخ انصذبفخ ٔاالػالو

يغبءنخ انغهطخ انزُفٛزٚخ ٔانغهطبد االيُٛخ ػٍ جًٛغ «ظ انُٕاة ثـٔدضذ انجًؼٛخ يجه

االجشاءاد انزٙ كبٌ ْذفٓب انزعٛٛك ػهٗ االػالو ٔيُؼّ يٍ رغطٛخ انًظبْشاد فٙ يخزهف 
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اَذبء انؼشاق، ألٌ دشٚخ انصذبفخ ٚجت أٌ ركٌٕ يصبَخ فٙ ثهذ يٍ انًفزشض أَّ لطؼب شٕغب 

 .«يمجٕال فٙ انزذٕل َذٕ انذًٚمشاغٛخ

 

 

 جشٚذح غشٚك انشؼت   2نًهذك سلى ا

 

    

  03:32 2011فجشاٚش /شجبغ 22, األدذ

خًغخ ئػاليٍٛٛ ٔيضمفٍٛ ٚزؼشظٌٕ انٗ اإلػزمبل ٔانعشة  

 ٔاإلْبَخ

. 

 

  :غشٚك انشؼت-ثغذاد

كبَٕا  ػاليٍٛٛ ٔفُبٍَٛ شجبة آَى رؼشظٕا ثؼذ ظٓش ايظ االٔل انجًؼخ، ٔفًٛبخًغخ ا اػهٍ

جبَت يجًٕػخ جُٕد  ٚزُبٔنٌٕ غؼبيٓى فٙ ادذ يطبػى انكشادح ثجغذاد، انٗ اػزذاء عبفش يٍ

ٔظشثٓى ثشذح دزٗ  ٚشرذٌٔ يالثظ ػغكشٚخ يشلطخ، لبيٕا ثبػزمبنٓى ٔػصت ػَٕٛٓى

  .انٗ يكبٌ يجٕٓل اد ْبيش ػغكشٚخ َٔمهْٕىثبخبيص انجُبدق، صى دششْٔى فٙ عٛبس

لصذٔا انًطؼى  ٔافبد انعذبٚب انخًغخ فٙ يإرًش صذفٙ ػمذِٔ ػصش ايظ انغجذ ثجغذاد، آَى

 ثؼذ اَزٓبء انزظبْشاد فٙ عبدخ انزذشٚش، انزٙ شبسكٕا فٛٓب ٔفٙ

انٗ رؼشظٕا  ٔاظبفٕا آَى ثؼذ َمهٓى يؼصٕثٙ االػٍٛ انٗ يمش ػغكش٘،. رغطٛزٓب اػاليٛب

 .جٕالد يزؼبلجخ يٍ انعشة انمبعٙ انًجشح ٔاالْبَبد ٔانشزبئى

 

ٔانشبػش  ٔانعذبٚب ْى كم يٍ انكبرت ٔانصذفٙ ػهٙ ػجذ انغبدح، ٔانفُبٌ ْبد٘ انًٓذ٘،

 .ٔانصذفٙ دغبو انغشا٘، ٔانصذفٙ ػهٙ انغٕيش٘ ٔانصذفٙ عٛف انخٛبغ

 

ال ٚؼهًٌٕ  ػهٗ رٕلٛغ أساقٔلبل ْبد٘ انًٓذ٘ اٌ خبغفٛٓى اججشْٔى، ْٔى يؼصٕثٕ االػٍٛ، 

انجؼش، نغشض رجشٚش  يبرا كزت فٛٓب، ْٕٔ ٚخشٗ اٌ ركٌٕ رزعًٍ ادػبء ثبَزغبثٓى انٗ دضة

انصذفٙ ػٍ اشكبل يخزهفخ يٍ  ٔرذذس انخًغخ فٙ انًإرًش. اػزمبنٓى ٔيالدمزٓى لبََٕٛب

جٓى كبَٕا يٍ ٔاكذٔا اٌ يٍ لبيٕا ثعشثٓى ٔرؼزٚ اإلٚزاء انجغذ٘ ٔانزؼزٚت انزٙ رؼشظٕا نٓب،

 .انعجبغ ال يٍ انجُٕد

 

انغجذ، ثؼذ اٌ  ٔاشبس ظذبٚب االػزذاء انٗ اٌ االفشاط ػُٓى رى فٙ عبػخ يجكشح يٍ فجش ايظ

كًب لبنٕا، صى ايش ثبغالق " يؼززسا  " َمهٕا انٗ يكزت ادذ انمبدح انؼغكشٍٚٛ انز٘ رذذس انٛٓى

 .عشادٓى

http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
http://www.iraqicp.com/2010-11-22-05-28-38/1720-2011-02-27-09-39-41.html
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اػزمبنٓى  ركشٔا فّٛ اَّ فشض ػهٛٓى خالل ْزا ٔاصذس االػاليٌٕٛ ٔانًضمفٌٕ انخًغخ ثٛبَب

" اػًبل شغت " رٕلٛغ أساق رُفٙ رؼشظٓى نهزؼزٚت ٔرزعًٍ انزؼٓذ ثؼذو انًشبسكخ فٙ

دشٚخ انزؼجٛش ػًٕيب،  اعزٓذاف" ٔاػزجشٔا اٌ يب رؼشظٕا انّٛ ْٕ جضء يٍ ! يغزمجال

  .ًٚمشاغٛخألْى اسكبٌ انذ ًٚضم ظشثخ كجشٖ" ٔاٌ رنك " ٔانصذبفخ ٔانصذفٍٛٛ خصٕصب

 فذشٚخ انزؼجٛش ْٙ االو انًُججخ نجًٛغ االسكبٌ ٔانمٛى انزٙ رُٓط ػهٛٓب انذًٚمشاغٛخ

 


