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منتدى الحدث ( قضايا األمة >  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 اإلسالمية)
منتظر الزيدي شيوعي يساري_ادخل واقرا لتتأكد  

Welcome, 
 آخر زيارة لك كانت:مضى الساعة 

 
Y 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 

  طرق مشاهدة الموضوع  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 
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 منتظر الزيدي شيوعي يساري_ادخل واقرا لتتأكد 

http://www.alghad.jo/?news=382012 
 
 
 

 نرجوا نشر الخبر بصورة مكثفة في كل المنتديات
 

 وخاصة في شبكة حنين التي اتهمني المشرفين فيها بتكفير منتظر 
 
 

 منتظر يساري شيوعي معادي لالمبريالية 
 

وليس مسلم سني موحد كما يدعي البعض

   

#  2    
  

 منذ يوم مضى 

 ابو حسين
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 253

 

 دبي- حيان نيوف
قال الصحفي العراقي منتظر الزيدي، صاحب رمية الحذاء الشهير على الرئيس األمريكي جورج بوش، إنه خطط لعمل مشرف يواجه 
 به بوش ويدخله التاريخ، وذلك في رسالة تركها ألصدقائه قبل ذهابه للمؤتمر الصحفي- كما أكد مصدر عراقي مطلع لـ"العربية.نت". 

 
وفي تطورات قضية الزيدي، قال نقيب الصحفيين العراقيين فقد أكد لـ"العربية.نت" إنه علم من مصادر رفيعة بإحالة الصحفي 

منتظر الزيدي من قناة "البغدادية" إلى القضاء دون توضيح طبيعة التهم الموجهة إليه، فيما ذكر مصدر عراقي مطلع إن الزيدي 
 تعرض للضرب الشديد وتم خلع مالبسه مع 4 مع زمالئه من القناة أطلق سراحهم الحقا بعد تدخل السفارة األمريكية من أجلهم.

 
 رسالة الزيدي

وكشف مصدر عراقي مطلع للعربية.نت إن منتظر الزيدي معتقل لدى األمن التابع لرئيس الحكومة، مشيرا إلى أن موضوع اإلحالة 
للقضاء ال تعلم به قناة البغدادية والتي رغم ذلك تبرعت بأربعة محامين أجانب واثنين من العرب للدفاع عن الزيدي، كما تبرع 

 وجهاء عشائر بمحامين للدفاع عنه. 
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وقال المصدر " إن الزيدي لم يكن مكلفا بالذهاب إلى المؤتمر الصحفي، إال أنه قرر اللحاق بأربعة من زمالئه، وكان قد ترك قبل أيام رسالة 

ألصدقائه محتواها أن سيقوم بعمل يذكره التاريخ عليه بين أصدقائه وفي الوطن العربي وأن سيقوم بعمل مشرف للعراقيين عند دخول بوش 
 للعراق بأي لحظة". 

 
واشار المصدر إلى أن والدة منتظر دخلت المستشفى بعد تدهور وضعها الصحي اليوم، كاشفا عن أن عملية االعتقال شملت أربعة 

أخرين من قناة البغدادية حضروا المؤتمر الصحفي وهم مصوران ومراسالن غير الزيدي، وأحد المصورين هو نجل الفنان 
 الكوميدي العراقي جاسم شرف". 

 
وأوضح " لقد تعرضوا جميعا للضرب الشديد وتمت تعريتهم ، وتدخلت السفارة األمريكية إلطالقهم باستثناء منتظر الذي بقي معتقال 

 فيما أطلق األخرون". 
 

وأكد المصدر أن الزيدي "شيوعي ال عالقة له بالتيار الصدري إال أن تغطيته الصحفية لمعارك جيش المهدي مع االحتالل في مدينة 
 الصدر جعلت الناس تعتقد أن من المحسوبين على التيار الصدري".

 
 إحالته للقضاء

ح مؤيد الالمي، نقيب الصحفيين العراقيين، "للعربية.نت" أنه علم من مصادر رسمية رفيعة بإحالة الصحفي منتظر الزيدي ّوصر
 للقضاء العراقي دون أن التمكن من معرفة طبيعة التهم الموجهة ضده. 

 
وأضاف متحدثا عن موقف النقابة مما جرى " نسعى للحفاظ على حياته وكرامته ونحن نعمل لحريته وفق قانون العفو العام ومنتظر 

لم يسجل في ماضيه أنه اساء ألحد". وتابع " ما حصل يعبر عن احتقان شخصي رغم أنه ليس من أدوات العمل الصحفي، وطلبت 
 زيارته وأنتظر الجواب".

 تاريخ الضرب بالحذاء 
وفي سياق ردود الفعل الصحفية على حادثة إلقاء الحذاء على جورج بوش من قبل صحفي ترك أدواته الصحفية ولجأ للحذاء، تنوعت 

 هذه الردود بين مؤيد ومعارض لها رغم التأكيد على وجود تقليد لدى العراقيين باللجوء للحذاء في مناسبات عديدة. 
 

وفي إطار حديثه عن "تقليد" الضرب بالحذاء في العراق، قال الصحفي العراقي نجاح محمد علي لـ"العربية.نت" إنه في "في عام 
1999 بعد قتل آية اهللا العظمة محمد صادق الصدر ابو مقتدى تعرض السيد محمد باقر الحكيم إلى اعتداء باألحذية في مسجد في قم، 

عندما كان حاضرا في مجلس فاتحة لتأبين السيد الصدر، وقيل آنذاك أن رجال المخابرات العراقية وراء هذا الموقف لتحريض 
 أنصار الصدر، وقيل أيضا أنهم أنصار الصدر، وحينها عفا الحكيم عنهم وسامحهم لذلك على الحكومة العراقية العفو عن الزيدي".

 
وتابع "كذلك هناك شخصية أبو تحسين الشهيرة الذي أخذ بضرب صورة صدام حسين عند سقوط النظام وهو تعبير انفعالي، كما أن 

 النظام سبق له أن قام برسم صورة لبوش األب في مدخل فندق الرشيد من أجل الدوس عليها ".
 

 واشار أيضا " إلى رئيس الوزراء األسبق إياد عالوي الذي تعرض للضرب باألحذية من قبل التيار الصدري". 
 

وقال نجاح علي "الزيدي فعل ذلك من كونه مواطنا وليس صحفيا حيث استفز من قبل بوش الذي كان يتحدث عن انتصار وهمي خاصة 
أن هذا الصحفي من منطقة مهمشة هي مدينة الصدر المدينة األكثر بؤسا في العراق..وأنا كصحفي أرفض هذا االسلوب لكن اطالب 

 باالفراج عنه والتعامل معه بروج إيجابية وإدانة االعتداء الذي حصل عليه".
 

وبدوره قال فايز الصايغ، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الثورة" الحكومية في سوريا، للعربية.نت إنه "لكل موقف ظروفه الخاصة 
وما كان في صدر هذا الصحفي ال يعرفه إال هو، وفي لحظة تتالت تداعياته النفسية وهو يرى رئيس الدولة التي احتلت أرضه 

وشردت شعبه في أخر زيارة وداع فيبدو أنه لم يجد وسيلة للتعبير عن سخطه وسخط أبناء بلده إال هذه الطريقة ،وتسجل هذه الواقعة 
 له بصرف النظر عن االسلوب".

 
وأضاف " ما دام الرئيس األمريكي قال بأن هذه الطريقة ديمقراطية بزمن ديمقراطيته التي يريدها هو، لذا عليهم أن يتعاملوا مع الرجل 

 بديمقراطية ولكن هذا لم يحصل تم دوسه بأحذيتهم كما شاهدنا ". 
 

 وتابع " كصحفيين نتضامن معه ونطالب باإلفاراج عنه ومحاكمته طليقا ..والراي عام برر له هذا االسلوب بسبب احتالل بلده ".
 

وأما أمين قمورية، من صحيفة "النهار" اللبنانية، فقال للعربية.نت إنه " الصحفي العراقي تصرف كإنسان يعاني من االحتالل وفي ظل هذه 
 الظروف لم تعد الكلمة تنفع خاصة أن سبق وتم سجنه، فال بد من طريقة ما يعبر عما يجري ". 

 
وقال "ال أؤيد مثل هذه الطرق ولكن بالعراق وفلسطين ال يوجد منطق وبالتالي أي سلوك سوف يصبح سلوكا طبيعيا.. ولكن بنفس الوقت 
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 ال ألومه وأتمنى لو كنت مكانه فاالستبداد بكل أنواع في المنطقة يجعل رد الصحفيين غير طبيعي بسبب غياب المنطق".
 
 
 

http://www.alarabiya.net/articles/2008/12/15/62093.html
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يرفع
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 أفعلت فعلة منتظر ؟ 
 

  في اللحظة األخير قبل رمي الحذاء ُيارجل ربما أن اهللا هداه
  لك ٍ مسلمٍفإن كان هذا فإنك األن تنهش بلحم أخ

 
 سديداًفأتقي اهللا وقل قوال
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 ال بأس ... 
ما يهمنا أنه أهان عدونا ونحن نفرح حتى ولو كان كافرا يهين عدونا !!!
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 أوال النصدق العبريه الكذابه فهى التى استنكرت هذا الفعل ولم تنشره فى أخبارها إال قليال كما قالوا ؟؟
 

 ثانيا: حتى يصدر تصريح من منتظر أنه شيوعى يسارى كافر باهللا ؟
 

 ثالثا: الفرق بين السنى اليسارى ، والشيعى اليسارى ، أن الشيعى يعود لردته وكفره األكبر مما لو ظل على جهله !!
 

 والسنى تقبل توبته وتبدل حسناته سيئآت ؟؟
 فلذلك نحن نشكره ونمدحه لما فعله ويجوز شكر ومدح الكافر كما هو معلوم ، وندعوه وننصحه لعله يتوب ؟

 
 ثم أن الجميع كان ينشر مقاالت الشيوعى اليسارى ( نورى المرادى ) وكان يمدح المجاهدين ! فهل نسينا ؟؟

 
 فامدحوه فقد أفرحنا واشكروه فقد أذل عدونا

 
ǒǟǾǶȱǟ ȯǠȩćǖȥ ćȮȅĈǒǠǤȖǺȱǟ ǨćǦǤȖǹ ɃȀȶȞȱ ɃǽǠȽ ** ĄǒǠȶȎȝ ć 

țɀȶǲȱǟ ȸɆǣ ǧȀƋǲȦǩȿĈȥȿȀǵ ćȥ ** ȼćɅ ÛɂǶȎćȾȹǠɆǣ ƌȰǲĆǒǠøȢȲǤȱǟ Ǡć 
ǒǟǾǶȱǟ ƋǼȵćȄɆǝȀȱǟ ɂȱǙ ĈǦɆǶǩ ăǦøɆȹǠǮǣ ɂȲøǩȿ ** ąǶȥ Û ćǒǠȺøǭ ƋȨć 

ɄȹǙĉȉɉ ĊȀȮćǒǟǾǶȲȱ ĈǣǠȖǹ ĆȀȞƍȊȱǠȥ ** ȼćǦøȵȀȮȵ Ąǵȿ Û ȼȱ ĈǒǠøǤć 
ǒǠȒȦȱǟ ɂȲȞȥĈǿǠǤǹǕ ǨȝƋȁɀǩ ćȳɀøȪǩ ɂƋǪȉ ** ȻćǒǠǤȹɉǟ ǠȽȀȊȺǣ ć
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صدقت اخي واهللا .
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 اليهم شيوعى أو ديمقراطى أو يمينى أو معتدل
 المهم أنه عبر عن شعور الماليين من المسلمين وغير المسلمين

 والمعروف أن قناة العبرية أستنكرت الحادث وبالتالى فهى تؤلف الروايات
على العموم ما يهمنا أنه عبر عما يختلج فى نفوسنا
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 هذا مايالقية الكفار على أيدي الشيوعيين 
فأنتظروا يا أعداء الملة األهدى واألمر على أيدي أسود التوحيد
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  الورد
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 حسبي اهللا ونعم الوكيل
 اآلن كل هذا الزعل ألن هذا الشخص طلع شيعي يعني مسوينها بطولة الرمي بالنعال 

 يا اخوان سواءا ضرب بوش بالنعال أو بالرصاص العبرة في ( وطلع السبب عشان الوثن عفوا الوطن ) السبب ومادام انه شيعي 
فال يهم ما هو السبب حمار ضرب حمار وش دخلنا بين الحمير

   

#  11    
  

 منذ يوم مضى 

 ابو حسين
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 253

http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=38797

http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191619
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191619
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191619
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=191629&postcount=9
http://faloja1.net/vb/report.php?p=191629
http://faloja1.net/vb/member.php?u=5923
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191629
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191629
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191629
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=191637&postcount=10
http://faloja1.net/vb/report.php?p=191637
http://faloja1.net/vb/member.php?u=7337
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191637
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191637
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=191637
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=191903&postcount=11
http://faloja1.net/vb/report.php?p=191903
http://faloja1.net/vb/member.php?u=1676


 

 بارك اهللا فيكم 
 

 انا ماكتبت هنا فقط للرد على الحمقى الذين اعتبروه من جنود الدولة االسالمية 
 

 او الذين طلبوا من اهللا ان ينصره 
 

 هو شجاع وبطل وباسل مثله مثل عنترة بن شداد 
 

 لكن عنترة ومنتظر كافران وهذا امر التستطيعون تغيره فان حاولتم تكونون قد سلكتم مسلكا خطيرا جدا 
 

والعياذ باهللا

   

#  12    
  

 منذ 23 ساعات 

 مضاد علوج
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 114

 

  نتالعبرية
 

مصدر اليعتد بة
 
 

والقناة وموقعها اليخدمان سوى االجندة االمريكية

   

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
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تعليمات المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 
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