بسم هللا الرحمن الرحيم
َّللاِ َمك ُْر ُه ْم َو ِإ ْن ك َ
َان َمك ُْر ُه ْم ِلت َ ُزو َل ِم ْنهُ ا ْل ِجبَا ُل}
{ َوقَ ْد َمك َُروا َمك َْر ُه ْم َو ِع ْن َد ه

(إبراهيم)46:

بيان رقم ( )115صادر عن
قيادة جيش رجال الطريقة النقشبندية يكشف فيه زيف مظاهرات طائفية
أيها الشعب العراقي األبي
يا أبناء أمتنا العربية اإلسالمية
أيها األحرار في العالم أجمع
ْش ِر َجا ِل ال ه
ش َب ْن ِديه ِة ما يلي:
ط ِر ْيقَ ِة النه ْق َ
يؤكد جيشنا َجي ُ
 .1إن المظاهرات األخيرة في بغداد التي دعا إليها بعض أطراف مما يسمى بـ (عملية سياسية) في بغداد هي
مظاهرات مزيفة ومتفق عليها مسبقا بين سياسييها الطائفيين والعنصريين.
 .2إن الغاية من هذه المظاهرات المزيفة هي إظهار ما يسمى بـ (عملية سياسية) في بغداد أمام المجتمع الدولي
بأنها غير طائفية وال عنصرية والعكس هو الصحيح ،فهم يأملون بالبقاء على سدة الحكم في بغداد خدمةً لتوسع
النفوذ اإليراني إقليميا ودوليا ومن ثم تهديد المصالح الدولية.
 .3إن ما يُرى من متظاهرين في شوارع بغداد أو غيرها هم جميع ميليشيات أطراف ما يسمى بـ (عملية سياسية)
طائفية وعنصرية ومعهم جمع غفير من المواطنيين ممن هدد بالقتل أو االعتقال أوالتهجير إن لم يخرج فأجبر
قسرا على الخروج للتظاهر في الشارع معهم.
 .4إن ما تناقلته بعض القنوات الفضائية من مشاهد سقوط قتلى من متظاهرين في بغداد ما هو إال مخادعة وفبركة
إعالمية مفضوحة أمام شعب العراق والمجتمع الدولي وال تنطلي على أحد ،وعلى افتراض صحتها فليس ببعيد
اتفاق مسبق بين منظمي هذه المظاهرات المزيفة على افتعال اقتتال وهمي فيها ولو بقتل بعض العراقيين
األبرياء المجبرين قسرا على الخروج في هذه المظاهرات وهذا ما تعودوا عليه من مخادعات السياسيين
الطائفيين والعنصريين في بغداد سابقا عدة مرات ،وحذرنا منه سابقا ومنها في بياننا بتاريخ  10آب 2015م
 .5إن الواجب القانوني واألخالقي على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بالوقوف إلى جنب العراق وشعبه
بالضغط على أمريكا لتصحيح استراتيجيتها في العراق.
 .6إن مخادعات الطائفيين والعنصريين المتسلطين على سدة الحكم في بغداد ال يطول أمدها ،وجيشنا جيش رجال
الطريقة النقشبندية عيونه ساهرة ،وهو لها بالمرصاد بنفس طويل ،وال يترك أي فرصة تتاح له ،وعازمون
على االستمرار في التصدي لها حتى يتحرر العراق من كل أشكال االحتالل والتبعية والتطرف والتشدد واالرهاب
واسترداد كامل حقوق ومطالب الشعب العراقي المسلوبة بإذن هللا تعالى.

قيادة
جيش رجال الطريقة النقشبندية
 20جمادي األولى 1438هـ
الموافق  17شباط 2017م

