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- سزٛوٌُٙٛ –ِحّذ اٌىحظ : رحذ لجخ اٌجشٌّبْ حبٚس٘ب

َ، 1776ػبَ اٌجظشح ١ش ػجذ ف١ظً اٌغٙالٟٔ، ِٓ ِٛا١ٌذ ػجأػشفٙب ِٕز اٌظغش، 

فٟ رٕمٍذ ِغ ػبئٍزٙب إٌّبػٍخ ػذ اٌذوزبرٛس٠خ ٌؼذح دٚي، ٚأعزمش ثٙب اٌّطبف 

، ز١ث ٚاطٍذ رؼ١ٍّٙب ٚزظٍذ ػٍٝ شٙبدح اٌّبخغز١ش فٟ رس١ًٍ اٌغ٠ٛذ ٟٚ٘ شبثخ

فٟ ّذٟٔ ٚاٌفٟ ِٕظّبد اٌّدزّغ  وّب ٔشطذ. أٔظّخ اٌىّج١ٛرش ِٓ خبِؼخ عزٛوٌُٙٛ

وّغبػذح ع١بع١خ ٌٕبئجخ سئ١ظ ٚصساء ػٍّذ فٟ اٌجشٌّبْ اٌغ٠ٛذٞ ٚاٌؼًّ اٌغ١بعٟ، 

 .خ اٌجشٌّبْلجً أزخبثٙب ٌؼؼ٠ٛاٌغ٠ٛذ ِٛد اٌٚفغْٛ 

اٌزؼبًِ، ثً أخذ٘ب ػف٠ٛخ ػٓ لشة ٠ذسن أٔٙب ػ١ٍّخ غ١ش ِزىٍفخ فٟ  ػج١ش ِٓ ٠ؼشف

  .ٟ اٌمؼب٠ب اٌّّٙخأز١بٔب، ٍِّٚٙخ فٟ ثؼغ األِٛس اٌجغ١طخ، ٌىٕٙب خبدح ف



 

 البرلمانٌة عبٌر السهالنً واإلعالمً محمد الكحط

ٌُ أوٓ ٚفٟ اٌجشٌّبْ اٌغ٠ٛذٞ شٟء ١ٌظ ثب١ٌٙٓ ١ٌٚظ إٔدبصا ثغ١طب،  ػج١ش أْ ٚخٛد

، ثٙبسغُ ِؼشفزٟ  ثّمؼذ اٌجشٌّبْ اٌغ٠ٛذٞ ٘بػٕذ فٛصٙب ساغجب أْ أخشٞ اٌٍمبء ِؼ

وٕذ أٔزظش ٔزبئح ٚثّبس  فمذ، ٙببءاد ِؼفس١ٕٙب وزت اٌؼذ٠ذ ٚأخشٜ اٌؼذ٠ذ ا٢خش ٌم

٘زا اٌفٛص، ٚا٢ْ ٚثؼذ ِشٚس اٌغٕخ األٌٚٝ ٠ّىٓ رٍّظ ثؼغ رٍه إٌزبئح اٌزٟ ٠ّىٓ 

 .اٌسذ٠ث ػٕٙب

َ، ٚأخش٠ٕب 2011عجزّجش/27اٌزم١زٙب داخً لجخ اٌجشٌّبْ اٌغ٠ٛذٞ ِغبء ٠َٛ اٌثالثبء  

شاط شخظ١١ٓ زبٌٙب زبي ١ٍظ ٌؼج١ش عىشر١شح ٚال زفاٌٍمبء فٟ غشفزٙب اٌّزٛاػؼخ، 

أػؼبء اٌجشٌّبْ ا٢خش٠ٓ ٚاٌز٠ٓ ُ٘ زبٌُٙ زبي أثٕبء اٌشؼت ثذْٚ اِز١بصاد 

 :ألزبدرٕٟ إٌٝ د٘ب١ٌض ثٕب٠خ اٌجشٌّبْ، عأٌزٙبٍِسٛظخ، 

 

 عبٌر السهالنً فً غرفتها داخل البرلمان

 

 ؟...ٚو١ف أرمزٕٟ ٘زٖ اٌذسٚة، خالي سٕخ ٚاحذح فمظ 

 ح عٕٛاد لجً رٌهال ٌمذ ػٍّذ فٟ اٌجشٌّبْ ػذ. 



  ،ا٢ْ فّٙذ، فٙزٖ اٌذ٘ب١ٌض رحزبج ٌضِٓ ط٠ًٛ إلرمبْ اٌزٕمً ػجش٘ب

 األسجٛعٌمذ سبّ٘ذ  ػٍّذفىّب ِجشٚن، ً٘ ٔجذأ فٟ اٌحٛاس ٚٔمٛي 

 ؟..اٌّبضٟ فٟ ِؤرّش حضثىُ، فًٙ حصٍذ ػٍٝ ِٕصت ل١بدٞ خذ٠ذ

  ُأطجسذ ػؼٛح فٟ اٌّىزت اٌغ١بعٟ ٌسضة اٌٛعؾ ٔؼ. 

 بف الٔدبصاره اٌس١بس١خ، ً٘ ِٓ اٌّّىٓ اٌزؼش٠ف أٔٗ إٔدبص خذ٠ذ ٠ض

 ؟...ثحضة اٌٛسظ اٌس٠ٛذٞ ٌٚٛ ثشىً ِخزصش

  اػذأٌف ػؼٛ  50َ، ٠ٍّه ا٢ْ زٛاٌٟ 1701زضة اٌٛعؾ رأعظ عٕخ 

 23األطذلبء ٚاٌّؤاصس٠ٓ، شؼبسٖ األسع ٌٍفالذ أٚ ٌّٓ ٠ضسػٙب، ٌٗ ا٢ْ 

الذ ثغجت رؼشػٗ فٟ اٌجشٌّبْ اٌغ٠ٛذٞ، ٠ٙذف إٌٝ رم٠ٛخ اٌش٠ف ٚاٌف اػؼٛ

ٌإلّ٘بي ؽ٠ٛال ثغجت اٌزطٛس اٌظٕبػٟ، ٚرٛخٙبد اٌسضة االشزشاوٟ 

 .اٌذ٠ّمشاؽٟ

  ٌٝأال ردذ٠ٓ رٕبلضب ث١ٓ ٔشأره فٟ ث١ئخ ٚػبئٍخ ٠سبس٠خ ٚأٔزّبئه إ

   ؟...آخشسأٞ أَ ٌِه .حضة ٠ٛصف ثب١ّ١ٌٕٟ

 

  ٔؼُ زضة اٌٛعؾ ٘ٛ زضة ١ٌجشاٌٟ ا، ثً أخذ رطٛسبرٕبلؼال أخذ ،

ٔشأد فٟ ث١ئخ ٠غبس٠خ، ٚرؼشفذ  ٖ ١ٌغذ ِغجخ، طس١ر أٔب١ّ٠ٕٟ، ٚ٘ز

، فٍُ رىٓ اٌظٛس خ١ٍّخ، فمذ ػشذ فٟ ثٍذ ٚا٠دبث١برٙبػٍٝ عٍج١برٙب 

عبثمب، ٚلجٍٙب فٟ ا١ٌّٓ اٌذ٠ّمشاؽٟ، ِٚٓ ثُ " ثٍغبس٠ب"ٚ٘ٛ  اشزشاوٟ

 اٌغ٠ٛذ، ٌٚىٓ أفىبسٞ وبٔذ رزطٍغ إٌٝ ِب فٟ باشزشاو١ بشب٘ذد ٔظبِ

زمذ أْ اٌّدزّغ اٌزٞ ال ٠غّر ٌألفشاد أْ ٘ٛ أوثش ِٓ رٌه، أػ

 .٠زطٛسٚا، ال ٠ّىٓ أْ ٠زطٛس

 

  رؼزمذ٠ٓ اْ إٌظبَ االشزشاوٟ وبْ ٠حذ ِٓ أْ ٠حمك اٌفشد ً٘ٚ

   ؟...طّٛحبرٗ

 

  ٞ٠سذ ِٓ رسم١ك رٍه ٚخذرٗ ؽّٛزبد ٚإٌظبَ االشزشاوٟ وبْ ػٕذ

د اْ اٌطّٛزبد، أٚ اٌزطٛس ِثال، ثُ أٔب ٌُ أرأدٌح ٠غبس٠ب، ٌىٕٕٟ شؼش

األزضاة ا١ٌغبس٠خ رزىٍُ وث١شا ٚرؼًّ ل١ٍال، أٔب ػ١ٍّخ ٌٚغذ ف١ٍغٛفخ، 

 .ٚ٘ىزا وبٔذ ١ٌِٟٛ

 



 أٔذ سؼ١ذح فٟ اٌجشٌّبْ ٚردذ٠ٓ ٔفسه فٟ ِىبٔه اٌطج١ؼٟ؟ ً٘ 

  أو١ذ، أٔب ألذط ٘زا اٌّىبْ، ثشىً زم١مٟ، ألٔٗ ٠ّثً اٌشؼت، ٚرسم١ك إسادح

شح ػٍّٟ ٚخٙٛدٞ، وٕذ اٌشؼت، ٚ٘ٛ أخًّ ٚعبَ أزظً ػ١ٍٗ، ٚأػزجشٖ ثّ

أزظ ِىبٟٔ اٌطج١ؼٟ فٟ اٌجشٌّبْ اٌؼشالٟ، ١ٌٚظ اٌغ٠ٛذٞ، ٌىٕٕٟ ٌُ أزظً 

 عٕسذػٍٝ فشطخ زم١م١خ أٔب أعزسمٙب، ٌُ أزظً ػ١ٍٙب ثجٍذٞ األَ، ٕ٘ب 

اٌفشطخ، أرّٕٝ أْ ٠ىْٛ اٌؼشاق ِثً اٌجٍذاْ اٌّزسؼشح ٠ٛفش اٌفشص ٌّٓ 

 .أخً شؼجٗ ٍذٖ ٠ٚؼًّ ِٓث٠غزسمٙب، ٌّٚٓ ٠ش٠ذ أْ ٠خذَ 

 ِىبٔه اٌطج١ؼٟ دْٚ ػٛائك، فبٌّسؤ١ٌٚخ وج١شح ػٍٝ  و١ف أخزد

 ؟...شبثخ سثّب خجشرٙب اٌس١بس١خ لص١شح اٌؼّش

 فٟ اٌطش٠ك، ٚخجشرٟ رضداد  أزظ ٕ٘ب ِىبٟٔ اٌطج١ؼٟ سغُ ثؼغ اٌظؼٛثبد

، إٌّظِٛخ ٠ِٛب ثؼذ ٠َٛ، فبٌٕظبَ اٌغ٠ٛذٞ ِٕظِٛخ رؼ١ّ١ٍخ ٚرشث٠ٛخ ٔبخسخ

ٗ ال ٠ٛخذ عىشر١ش ١ٌغبػذٟٔ ِثال، ٌىٕٕٟ ثفؼً صِالئٟ رؼٍُ ٕ٘ب، سغُ أٔ

اٌمذاِٝ فٟ اٌجشٌّبْ ِٚدّٛػخ ِٓ اٌّؼبسف ٚاألطذلبء ٚثؼغ اٌشخٛص 

اٌز٠ٓ ٌٟ ػاللخ خ١ذح ِؼُٙ، عبػذٟٚٔ وث١شا ٚاعزفذد ِٓ رٍه اٌؼاللبد، 

١ش األػّبي، ١غزثؼذ٘ب اعزطؼذ اْ أػشف اإلخشاءاد اٌزٟ ٠ّىٓ اٌزٛطً ٌٙب ٌ

ِٓ ٚعبئً االرظبي اٌسذ٠ثخ فٟ االٔزش١ٔذ ِغ اٌف١غجٛن ٚر٠ٛزش، وزٌه اعزفذد 

ٌٚىٟٛٔ طش٠سخ ِّب خٍك ٌٟ شجىخ أٚ لٕبح خ١ذح ِٓ األطذلبء ٚأخٛاء ِّٙخ 

ٌغّبع آساء ا٢خش٠ٓ، ٚاعزفذد ُِٕٙ وث١شا، فىبٔٛا وبعزشبس١٠ٓ أعزّغ ٌُٙ 

 .ٚأعّغ سدٚد أفؼبٌُٙ ػٓ وً ِٛلف

 ِٓ ٓلٛائُ ٚأحضاة أخشٜ، ٚو١ف  ًٚ٘ رسزؼ١ٕ١ٓ أح١بٔب ثجشٌّب١١ٔ

 اٌؼاللخ ِؼُٙ؟

  ٟٕٕأرٛخٗ أز١بٔب إٌٝ صِالئٟ اٌمذاِٝ فٟ اٌجشٌّبْ ِٓ لبئّزٟ ؽجؼب ال، ٌى

، فمٛا١ٔٓ اٌٍؼجخ اٌغ١بع١خ ِٛخٛدح فٟ وً ِىبْ، ٌزا ٠دت اٌسزس خذا، ألعأٌُٙ

ٔسٓ ٕٔبلش األِٛس أز١بٔب ثشذح داخً خٍغبد اٌجشٌّبْ ٚٔزمبؽغ، ٌىٕٕب ٌطفبء 

 .ثؼذ االخزّبعِغ ثؼغ 

 ِب   ٟ ؟ فأٔب أخذن وث١شح ..فٟ اٌجشٌّبْ حزٝ أ٢ْػج١ش  رجٛأرٙباٌّٙبَ اٌزٟ  ٘

 ...اٌسفش

  ِٓ ٔبئجب، ردزّغ اٌٍدٕخ ِشر١ٓ  17أٔب فٟ ٌدٕخ اٌؼاللبد اٌخبسخ١خ، اٌّىٛٔخ

ثبألعجٛع، ٌزا ردذٟٔ دائّخ اٌغفش، فٙزٖ اٌٍدٕخ ٠سزبج ػٍّٙب إٌٝ اٌزٛاطً ِغ 

 .اٌذٚي األخشٜ



 

 ِمؼذ ػج١ش اٌسٙالٟٔ فٟ لجخ اٌجشٌّبْ اٌس٠ٛذٞ         

  ِخالي ٘زٖ أٚ اٌّسبّ٘خ ثٙب رٕف١ز٘ب  ِب ٟ٘ إٌّدضاد اٌزٟ اسزطؼذ

 ؟.اٌفزشح، ػٍٝ صؼ١ذ اٌس٠ٛذ أٚال

 

  ًثبٌٕغجخ ٌٍغ٠ٛذ ٌٚٛخٛدٞ فٟ ٌدٕخ اٌؼاللبد اٌخبسخ١خ، عؼ١ٕب ِٓ أخً ١ٔ

االػزشاف ثم١بَ دٌٚخ أخً  ِٓاالػزشاف ثبٌظسشاء اٌغشث١خ، ٕٚٔشؾ زب١ٌب 

فٍغط١ٓ، وّب ارخزٔب لشاساد ثّغبػذح اٌشؼت ا١ٌٍجٟ، ِٕٙب اٌّشبسوخ 

اٌؼغىش٠خ، ز١ث رُ رشى١ً ٌدٕخ ِشزشوخ ِٓ ٚصاسرٟ اٌذفبع ٚاٌخبسخ١خ 

 ٌّزبثؼخ ٘زا اٌّٛػٛع، ٚٔذػُ اٌزسٛالد فٟ ِظش ٚلذِٕب ِغبػذاد ِبد٠خ،

، ١خ، زٛي األِٛس األخشٜ٘زا ػٍٝ طؼ١ذ ٚخٛدٞ فٟ ٌدٕخ اٌؼاللبد اٌخبسخ

لذِٕب ِمزشذ ثؼًّ طٕذٚق لشع ٌألخبٔت وشأط ِبي ٌّٓ ٠شغت ُِٕٙ 

 ثبٌم١بَ ثّششٚػبد طغ١شح، وٟ ال ٠جمٛا خبسج عٛق اٌؼًّ، ٚخبسج اٌّدزّغ

ٌألخبٔت اٌز٠ٓ ١ٌظ ٌذ٠ُٙ إلبِبد فٟ ػًّ اٌغ٠ٛذٞ، ٚوزٌه إطذاس وبسد 

 .اٌؼًّ ُاٌغ٠ٛذ، ِّب ٠غًٙ ػ١ٍٙ

أعؼبس اإل٠دبساد،  رسذ٠ذذِٕب ثٗ ثأْ رشفغ اٌذٌٚخ ٠ذ٘ب ػٓ ٕٚ٘بٌه ِمزشذ رم

ٚرزسٛي إٌٝ اٌغٛق اٌسشح، ٚداخً اٌسضة غ١شد ِؼظُ ثشاِح ٚع١بعخ 

 .االٔذِبج اٌّٛخٛدح عبثمب

 

  ٓأسؼبس اإل٠دبساد، ٚرزحٛي  رحذ٠ذً٘ رؼزمذ٠ٓ أْ سفغ اٌذٌٚخ ٠ذ٘ب ػ

ذ إٌٝ اٌسٛق اٌحشح س١ىْٛ فٟ صبٌح األغٍج١خ ِٓ اٌشؼت، أ١ٌس

ٕ٘بٌه خٛف ِٓ رحىُ اٌّالو١ٓ ٚششوبد اٌسىٓ ِّب ٠شفغ أسؼبس 

 ؟...اٌذخً ْٛ ٚضؼ١فٚاٌّسزأخشاإل٠دبساد ػب١ٌب، ٠ٚزضشس 

 



  ٟال ثبٌؼىظ، ع١ىْٛ ٕ٘بٌه رٕبفظ ٚرىْٛ عٛق زشح ٚرٕخفغ اإل٠دبساد ف

اٌؼذ٠ذ ِٓ األِبوٓ، فب٢ْ ١ٌظ ٌٍّٛلغ اػزجبس ثبٌزغؼ١شح، أػزمذ عزىْٛ ٕ٘بن 

 .ٚاألخبٔت فبئذح ٌٍشجبة

 

  اسزطؼذ رٛظ١ف خضء ِٓ ٚلزه ٌٍؼشاق ٌٍٚشؼت اٌؼشالٟ ِغ ً٘

 ؟.ِؼشفزٟ ِسجمب ثصؼٛثخ رٌه

 

  ِْغ األعف اٌم١بداد اٌؼشال١خ ٚدْٚ اعزثٕبء، ٚثّخزٍف ر١بسارٙب ٌُ رغزطغ، ا

رىْٛ ل١بدح زم١م١خ ٌٍذ٠ّمشاؽ١خ ٌٍٚؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق، ٚألٛي ٘زا ثأٌُ 

ٌدٕخ "غ اٌدغٛس ث١ٓ اٌؼشاق ٚاٌغ٠ٛذ، ٕٚ٘بٌه ٌدٕخ وؼشال١خ أزبٚي ِذ ثؼ

، ٔسبٚي رفؼ١ٍٙب، ٚأٔب أػًّ "اٌظذالخ اٌؼشال١خ اٌغ٠ٛذ٠خ فٟ اٌجشٌّبْ اٌغ٠ٛذٞ

ػٍٝ ِدئ ثؼغ ِّثٍٟ األلب١ٌُ ٚاٌّسبفظبد اٌؼشال١خ إٌٝ اٌغ٠ٛذ ثؼ١ذا ػٓ 

 .اٌّشوض ١ٌٍزمٛا ثٕظشائُٙ ٕ٘ب فٟ اٌغ٠ٛذ

ؼٍك ثثمبفزٗ ٚزؼبسرٗ ث١ٓ اٌجشٌّب١١ٔٓ أزبٚي ٔشش أٞ شٟء ٠خض اٌؼشاق ٠ز

 .اٌغ٠ٛذ١٠ٓ

ػٍّٕب٘ب ث١ٓ اٌمٜٛ اٌغ١بع١خ اٌؼشال١خ وبفخ، ٚوبٔذ  ٕٚ٘بٌه ِجبدسح ِظبٌسخ 

اٌغ٠ٛذ فؼبٌخ خذا ِٓ خالي رٛف١ش اٌّىبْ ٚأخٛاء اٌسٛاس إٌّبعجخ ث١ٓ وبفخ 

ْ أسثؼٛٝ ا٢ْ خّغخ اخزّبػبد زؼش٘ب اٌغ١بع١١ٓ اٌؼشال١١ٓ، اوزٍّذ زز

ِٓ لٜٛ ٚأزضاة ِّٚثٍٟ ِٕظّبد اٌّدزّغ اٌّذٟٔ اٌؼشال١خ،  شخظ١خ

اٌسؼٛس ٌُ ٠ىٓ ِمزٕؼب عبثمب ثبٌسٛاس،  أزذ ،ٚاألخٛاء إ٠دبث١خ، ِٕٙب ِثال

َ، ٚلذ زؼش ِشر١ٓ ٌٙزٖ 2005ٚأػشفٗ شخظ١ب ٚأػشف ؽشٚزبرٗ عٕخ 

االخزّبػبد ٚا١ٌَٛ ٠طشذ ِفب١ُ٘ خذ٠ذح ِٕٙب أ١ّ٘خ اٌسٛاس، فٙزا رطٛس 

 .ث١خٚٔز١دخ إ٠دب

وّب أزبٚي ِٓ خالي ٚخٛدٞ وٕبئت ٌشئ١ظ ا١ٌٍجشا١ٌخ اٌؼب١ٌّخ إٌٌٙٛذٞ 

 .أْ أدػُ اٌمٜٛ ا١ٌٍجشا١ٌخ فٟ اٌؼشاق "٘بٔظ فبْ ثبالْ"

 

 ؟...ش خذ٠ذ ً٘ ٔؼٍٕٗ، وٛٔه ٔبئت ٌشئ١س ا١ٌٍجشا١ٌخ اٌؼب١ٌّخجأٔٗ خ 

 

 ٔؼُ ٠ّىٓ رٌه. 

 

 رىٓ وزٌه ٌىٕٙب ٌ ،ػاللزه أخذ٘ب خ١ٍّخ ِغ اٌدب١ٌخ اٌؼشال١خ حب١ٌب ُ

ػٍّب ٌٛ وبٔذ رٍه ٚأٔب وٕذ ِّٓ ٠ٕزمذٚٔه ػٍٝ رٌه، لجً االٔزخبثبد، 



اٌؼاللخ ِٛخٛدح ثٕفس ٘زا اٌشىً ٌىبٔذ ٔزبئح اٌفشص أفضً ٌصبٌحه، 

؟ ً٘ ..٠صٛرْٛ ١ٌٍسبس ػِّٛب سغُ اْ ِؼظُ اٌؼشال١١ٓ ثً ٚاألخبٔت

 .سزسزّش ٘زٖ اٌؼاللخ اٌزٟ أخذ٘ب ضشٚس٠خ ٌٍّسزمجً

 

 بٌؼاللخ ِؼُٙ، ٌُ أوٓ أٌزمٟ وث١شا ِغ اٌزدّؼبد اٌؼشال١خ، ٌُٚ ٔؼُ عأعزّش ث

٠ىٓ ِٓ اٌغًٙ اٌزؼبًِ ِغ اٌدب١ٌخ اٌؼشال١خ، ٚوٕذ أخشٝ رٌه ثؼغ اٌشٟء، 

ٌشثّب ٌُ ٠زمجٍٟٛٔ، فمٍذ ألٔدر أٚال، ٚأثش٘ٓ ثإٟٔٔ أعزط١غ ٌٛزذٞ رسم١ك 

 .، ِٚٓ ثُ أرٛخٗ ٌُٙ، ٚ٘زا ِب زظًشٟء

 

 َ؟...ػج١ش ِب ٘ٛ طّٛحه اٌمبد 

  ْإٌٝ اٌجشٌّبْ األٚسثٟ، سغُ إٟٔٔ  2014عأسشر ٔفغٟ ِٓ خذ٠ذ فٟ زض٠شا

 .ٌُ أفض ثبٌذٚسح اٌغبثمخ

 

  رفىش٠ٓ ِسزمجال ثزٛظ١ف خجشره اٌس١بس١خ ٌجٍذن اٌؼشاق، ال ألصذ ً٘

األٚضبع فأٔزُ اٌشجبة ٚلبدح اٌّسزمجً سغُ  اسزمشاسثؼذ  ثًا٢ْ، 

 ؟ٌؼشاق ا١ٌَِٛٚب ٟ٘ وٍّزه ٌمبدح ا .أه لبئذح ِٕز ا٢ْ

 

 أٔب ػٕذٞ وبًِ االعزؼذاد ِزٝ رٛفشد اٌظشٚف إٌّبعجخ. 

اٌّٛاؽٓ اٌؼشالٟ ثأْ اٌؼشاق ٘ٛ  اْ ٠مٕؼٛااٌؼشال١خ فؼٍٝ اٌم١بداد اٌغ١بع١خ 

فٟ اٌؼشاق، ػ١ٍُٙ اْ ٠فّٙٛا اْ ػًّ اٌذٌٚخ ٚاٌسىِٛخ  ثبقٚؽٕٗ ، ٌّبرا ٘ٛ 

اٌغشثخ ػٓ ٘ٛ ٌخذِخ اٌّٛاؽٓ، ١ٌٚظ اٌؼىظ، ٠دت اْ ٠ّغسٛا شؼٛس 

اٌؼشالٟ داخً ٚؽٕٗ، ِٓ خالي رٛف١ش اٌسش٠بد ٌٍّٛاؽٓ ٌزسم١ك رارٗ ٠ٚزّزغ 

 .ثبٌسش٠خ، فال ٠ٛخذ أعًٙ ِٓ اٌمّغ، ٌٚىٓ إٌز١دخ رششرَ أثٕبء اٌجٍذ

أٔب أخدً ػٕذِب أعّغ أخجبس اٌفغبد فٟ اٌؼشاق، و١ف ألٛي أٔب ػشال١خ، أس٠ذ 

 ٟي اٌدٛاس، فى١ف ا٢ْ ٠ٕزٙأْ أشؼش ثٛؽٕٟ ٚزجٟ ٌٗ، اٌؼشاق وبْ ِٕبسح ٌذٚ

 .ٔفؾ، ٔسٓ ػمٛي ٚؽبلبد ثشش٠خ ٘بئٍخفمؾ ٘ىزا، ٔسٓ ١ٌظ 

ٌٟ وٍّخ ٌٍّشأح اٌؼشال١خ فٟٙ اٌٛز١ذح اٌزٟ ػٍّذ ثذْٚ سٚذ ؽبئف١خ، 

 .ٚردشثزٙب ٌط١فخ خذا، فٟٙ رغزسك أوجش رمذ٠ش ٌزٌه

 أِب))، " ٍٔغْٛ ِبٔذ٠ال"اٌشٟء اٌغبِٟ ٚاٌظؼت ٘ٛ اٌذ٠ّمشاؽ١خ، ٚوّب لبي 

 .، ػ١ٍُٙ اْ ٠زفمٛا ػٍٝ ثٕبء اٌؼشاق((أْ ٠زفمٛا أٚ ٠زشوٛ٘ب ٌٕبط أفؼً

 



 ٌٗٛفٟ اٌخزبَ ٌألصذلبء ٚاٌّؼبسف ٌٍٚدب١ٌخ اٌؼشال١خ ...ِبرا رٛد٠ٓ ل

 .فٟ اٌس٠ٛذ ٌٍٚؼشال١١ٓ وىً

 

 ً؟...كلمتك للمواطن العراق 

 ؟؟؟، وأن ٌطلب ...للمواطن العراقً أطلب منه أن ٌبقى دائما ٌتساءل لماذا

لكثٌر فهذا من حقه، وعلٌه قبل ذلك ان ٌؤدي واجبه وحقه الدستوري ا

وٌختار الممثل الحقٌقً  االقتراعوٌمارس الدٌمقراطٌة، وٌذهب إلى صنادٌق 

 .له والذي ٌمكنه ان ٌحقق طموحاته بالحٌاة

 وألبناء الجالٌة العراقٌة هنا ماذا تقولٌن لهم. 

  فأنا "الجا والجً"العامٌة أشكر كل عراقٌة وعراقً سلموا علٌه باللهجة ،

ساعة أتحدث سوٌدي وانكلٌزي، أتمنى أن ٌنشط العراقٌون هنا فً العمل  42

السٌاسً السوٌدي، فمن واجبهم ان ٌحققوا طموحاتهم وطموحات أبنائهم، من 

خالل مساهمتهم بالعمل السٌاسً وإٌصال أفكارهم وتطلعاتهم، لكن علٌهم ان 

 .ٌاسٌة فً العراق إلى هناال ٌنقلوا أمراض العملٌة الس

 ماذا تقولٌن لهم ولألصدقاء واألحباب هنا. 

  أطلب من أصدقائً وأحبابً أن ٌقدموا لً االنتقاد دائما عندما ٌجدوا شًء

ٌستحق ذلك ألقوم بمراجعته، كما أتمنى أن ٌغمرونً باألكل العراقً 

  ."الدولمة والبامٌة"

 تحقٌ  طموحاتك، اللقاء هذا أشد على ٌدٌك، آمال هذا فً ختام 

  .ما تستطٌعٌن لخدمة بلدنا العرا  وتقدٌم كل


