
  منذر الفضل مفكر قانوني وناشط ديموقراطي الدكتور

 (ولىالفرزة اال)

 

  الحسيني المرعبي  عبد االله الصائغ

 (موسوعة الصائغ الثقافية ) النجف األشرف عاصمة ثقافية 

 

 

 لدكتور منذر الفضل بعيون عارفيه ا

 طبيب الدكتور حسن حلبوص الالتقدمي اوال شهادة الكاتب 

  



 

مع الدكتور منذر االولى امام الفندق في اربيل ويظهر  ضم دكتور حسن حلبوص صورتان ت 

كذلك االخ عبد الرزاق الحكيم في طرف الخط الثاني على اليسار و الثانية مع الدكتور غالب 



4/5/2102الكردية في مؤتمر التجمع العربي لنصرة القضية  ) العاني في قاعة المؤتمر

 

 

وهو ينحدر  0591ولد منذر الفضل في محلة الحويش في مدينة النجف االشرف عام 

من عائلة عربية نجفية معروفة تمتد جذورها الى عشائر ربيعة في وسط وجنوب 

درس في مدرسة غازي االبتدائية للبنين وانتقل الى مدرسة النعمان في شارع , العراق 

ى مدرسة الرشيد فمتوسطة االحرار وبعدها اعدادية النجف للبنين المدينة ومنها ال

حاول الدخول الى الكلية العسكريةلكنه لم يقبل بعد وصول .  0591وتخرج منها عام 

 .فالتحق بكلية الحقوق بجامعة بغداد 0591البعث للسلطة في تموز من عام 

ونال شهادة الماجستير في القانون الخاص  0591اكمل دراسته لليسانس الحقوق عام 

ثم عمل مدرسا واستاذا  0595وشهادة الدكتوراه في القانون الخاص عام  0599عام 

في كلية الحقوق بجامعة بغداد فاستاذا على طلبة الماجستير والدكتوراه في القانون 

وله دراسات وآراء فقهية في فروع القانون ,  وتخصص في القانون المدني, المدني 

األخرى منها القانون الطبي والمسؤولية والعقود والقانون الدستوري والقانون الدولي 

استاذا مشاركا في عدد من  0550وعمل منذ عام , االنساني وعلم الفقه االسالمي 

لتاريخ في حيث استقر منذ ذلك ا, 0559الجامعات االردنية في عمان ولغاية عام 

السويد وتفرغ للنشاط السياسي المعارض العلني لسياسة وحكم نظام صدام الدكتاتوري 

وبذل جهدا كبيرا من أجل تقديم صدام ورموز نظامه للقضاء العراقي لمحاكتهم محاكمة 



وعرف عنه تعاطفه الشديد مع قضية الشعب , عادلة عن جرائمهم ضد العراقيين 

 .ريا وتركيا وايران ودفاعه عن حقوق هذا الشعبالكوردي في العراق وفي سو

ومئات البحوث , كتابا قانونيا وسياسيا  01والدكتور منذر الفضل كتب ونشر اكثر من 

والدراسات والمقاالت في علم القانون والديمقراطية والفقة االسالمي وحقوق االنسان 

باع الديانات والفيدرالية وحقوق الشعب الكوردي وحقوق القوميات االخرى وات

 .وحقوق الطفل والمرأة 

على هامش مؤتمر حقوق االنسان ومحاكمة  0551عرفت منذر الفضل الول مرة عام 

هولندا حيث شارك بفاعلية في اعمال  –صدام ورموز نظامه الذي عقد في الهاي 

) على هامش مؤتمر دولي حول  0555ثم التقينا في لندن عام , المؤتمر المذكور 

وكان الفضل فاعال في , وهو جزء من اعمال المعارضة العراقية (  1111م العراق عا

طروحاته لمستقبل الديمقراطية في العراق وبخاصة ايمانه بموضوع الفيدرالية 

واحترام حقوق االنسان وبناء مؤسسات دستورية للعراق الجديد لمرحلة ما بعد سقوط 

 .سلمي للسلطةالنظام الدكتاتوري طبقا لدستور يضمن التداول ال

ثم استمر تواصلنا عبر البريد االلكتروني واالتصاالت الهاتفية وتبادل االراء حول 

وقد اشترك الفضل فيالعديد من مؤتمرات المعارضة العراقية , مستقبل العراق الجديد 

 1111ديسمبر عام  -09-01ومنها المؤتمر االخير في لندن الذي عقد للفترة من 

الخبراء لبناء الديمقراطية في العراق ضمن مجموعة الخبراء  وساهم ايضا في لجنة

ومن ثم كان ضمن الرعيل االول  1110العراقيين مع وزارة الخارجية االمريكية عام 

ومن ثم ,  1112الذي دخل العراق عقب سقوط الحكم الدكتاتوري في حزيران عام 

يم كوردستان مستشارا لرئيس مجلس الوزراء في حكومة اقل 1111عمل في عام 

كشخصية عربية  1119وانتخب عضوا في اول جمعية وطنية عراقية منتخبة عام 

وانتخب عضوا في اللجنة الخاصة لكتابة , مستقلة ضمن قائمة التحالف الكوردستاني 

فضال عن عمله االكاديمي في كلية الحقوق بجامعة ,  1119الدستور العراقي عام 

كما ان عددا من مؤلفاته , كتوراه للعام المذكور صالح الدين كمحاضر على طلبة الد

القانونية تدرس حاليا ضمن كليات الحقوق في العديد من الجامعات العراقية والعربية 

 .مثل االردن وجامعة القدس في فلسطين 

نال الدكتور الفضل جوائز عديدة منها جائزة دولة رئيس الوزراء في حكومة اقليم 

زة عثمان صبري للصداقة والتعايش بين الشعوب عام وجائ 1111كوردستان عام 

ومنح  1119وتم تكريمه من قبل المؤتمر القومي الكوردي في امريكا عام ,  1115

وعضو , وكذلك هو عضو شرف نقابة الصحفيين في كوردستان , عضوية الشرف فيه 

ضرات وقد ساهم بالقاء عشرات المحا, في نقابة المحامين العراقية وفي كوردستان 

االكاديمية والعلمية في العديد من الجامعات العربية واالجنبية ومراكز الدراسات 



 والبحوث في واشنطن والسويد واسلو وفرنسا وبولندا ولندن واالردن والدنمارك

 .وغيرها

الفضل واحد من الخبراء العراقيين في علم القانون وحقوق االنسان والجرائم الدولية 

محاكمالدولية في واشنطن وباريس على آرائه القانونية واصدرت وتعتمد العديد من ال

وكذلك تستشيره العديد من شركات المحاماة في واشنطن ,احكاما طبقا لذه اآلراء 

وقد ساهم في تدريب عشرات الشخصيات القضائية العراقية في براغ , وباريس ولندن 

ضمن برنامج  1111ام ضمن معهد سيليوبالتعاون مع نقابة المحامين االمريكية ع

التقاضي في المجتمع الديمقراطي كما ألقى عددا من المحاضرات في البرلمان االوربي 

 . 1115و 1111عامي 

ولذلك فان الدكتور منذر الفضل هو من االصدقاء الذين تربطنا معنا اواصر 

 المودة واالحترام وتجمعنا ذات الهموم والمواقف 
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 القاضي زهير عبود في مكتبة الصائغ  ويبدو الصائغ شمال االستاذ ابو علي 

  اآلله عبد الصائغ الدكتور

  وتقدير تحية

 في كنت حينما به سمعت انني مع الفضل منذر بالدكتور التقيت قد اكن لم

 من أكثر في  األسرة عميد الفضل الحسين عبد  الشيخ بوالده والتقيت ، العراق

 بوالد أنسانيا رباطا يرتبط الحسين عبد الشيخ وكان ، النجف في مناسبة

 المقربين اصدقاءه من كان فقد ، هللا رحمه الدخيلي الحسين عبد السيد زوجتي

 كان  بهما مرت وأحداث مواقف عن منه استمع ألن بشوق كنت فقد ولذا ،

 بعالقة ترتبط الحسين عبد الشيخ عائلة وكانت ،  لقاء كل في بها يحدثني

 وأنت ، اآلباء صداقة وبحكم ، تجاورهم بحكم ، زوجتي أهل  عائلة مع صداقة

  ، ببعضها النجف بيوت تربط كانت التي الصادقة األنسانية العالقات تلك تعرف

 مكتب قصدت عندما عمان في الفضل الحسين عبد بالسيد عالقتي وأزدادت 

 سبقني قد الجليل الشيخ فوجدت  ، 1998 العام في لجوئي ألعلن المتحدة األمم

 عبد الشيخ مكانة استوعبت قد األردنية الحكومة وكانت ، باألردن األقامة في

 العربية الفضل أسرة عميد بأعتباره وشخصيته ، األجتماعية الفضل الحسين

 شقة من أتخذ و ، عمان بمدينة يقيم حيث الدائمة األقامة فمنحته  األصيلة



 ، أصيال ونجفيا عربيا ومضيفا مكتبا  اتخذها قد كان المدينة وسط يستأجرها

 على اتردد وكنت ،  لضيوفه والطعام المهيل والشاي العربية القهوة فيها يقدم

 شؤون معه اتجاذب الذي األمين والصديق الرحب الصدر أجد حيث مكتبه

 . العراق

 عراقيين خالل من األنسانية مواقفه لمست وطالما ، مكتبه على أتردد وبقيت

 ومساعد مرشد خير فكان ، ومساعدتهم ارشادهم أو أمورهم لتسهيل يقصدونه

 انه اال ، اللجوء بلدان الى السفر أو اللجوء بأستطاعته كان انه ومع ،  ووطني

 بأن يشعر ألنه ، العراق من بالقرب يكون ان يفضل أنه أسرني ما وحسب

 عالم الى رحيله نبأ وصلني وفعال ، أوميتا حيا النجف بأرض متعلقه روحه

 . السالم مقبرة في مثواه الى لينقل فترة بعد الخلود

 السريعة والعودة السالمة لي تمنى الذي الشيخ ودعت ان بعد  األردن غادرت 

 الزمن بنا يمتد ان نتوقع نكن لم قصير بوقت سوية بالعودة نحلم وكنا ، للعراق

 . ثالث بسنوات االلفين مابعد الى

 بي ليتصل  أسابيع وجودي على تمض ولم السويد في ركابي حطت وحين

 لي ويمد ، والشهامة النخوة بتلك يشعرني ، الفضل الحسين عبد منذر الدكتور

 طاقاتنا توظيف في  اليه الحاجة بأمس كنت الذي والنصح  األخوي العون

  . النظام معارضة أجل من والثقافية القانونية

 له وخطط نهجه الذي طريقه من كل ، الوطني مشروعنا في تواصل على وبقينا

 حقوق قضية تجاه المتميزه األنسانية بمواقفه الفضل منذر الدكتور وتميز ،

 جريئا فكان ، عام بشكل كوردستان شعب حقوق قضية وخصوصا ، الشعوب

 هذا في رخوة مواقف يعلن او واليخاتل ، الئم لومة الحق في اليخشى وصريحا

 قضية عن يدافع ومنبرا عربيا وصوتا األمين المدافع موقف فوقف ، المجال

 تقرير في الشعوب لحق المتفهمة العربية األصوات فيه قلت وقت في الكورد

 للعقل تنويرا يكتبها كان التي والطروحات المواقف تلك كل ومع ، مصيرها

 ذلك عن تثنيه فلم ،  األنسان حقوق وقضايا الكورد لقضية ومساندة ، العربي

 المؤلفات من كنوزا العربية المكتبة منح حيث ، القانوني األكاديمي العطاء

 للدارسين مرجعا لتكون ، أخرى قانونية وقضايا المدني القانون في القيمة

  . والباحثين



 السهام من العديد وتحمل ، عليه تعرف من كل على األنسانية بصماته ترك

 تمسكا وازداد  ، عنها يتراجع لم التي األنسانية مواقفه سبيل في واألتهامات

 لكفاءته إقناعه من العراق في الكوردستانية القيادة وتمكنت ، بها وصالبة

 المحافل يحضر أن والمتواضعة والرفيعة البسيطة وشخصيته وثقافته وقدرته

 لهذا لما ، كوردستان شعب قضية عن ليدافع والندوات والمؤتمرات الدولية

 التي األكاديمية محاضراته كانت فقد ولهذا ، كبير تأثير من والمواقف الدفاع

 بنشاطه وتمكن  ، القانونية قدراته على شاهدا المحطات من العديد في تنوعت

 الديانات وعن األنسان حقوق عن الدفاع قضية على امينا يكون أن ومواقفه

 في والمغبونة المظلومة الشرائح لكل مخلصا صديقا فكان ، العراق في القديمة

 فكان ، كوردستان أقليم في الوزراء لرئيس كمستشار تكليفه تم ولهذا ، العراق

  . ومبادئه مواقفه على واألمين الصديق نعم

 عهدت كما فكان صدام نظام سقوط قبل قانونية مؤتمرات في التقينا ولطالما

 سقط وحين ، بدقة اآلخرون يكتب لما ومتابعا ، ومتواضعا ووفيا أصيال والده

 مجاالت في ليساهم ، تقدمت التي االولى العراقية القوافل ضمن من كان النظام

 ، العراق لشعب والالئقة المتطورة النصوص بخط المشاركة منها عدة

 ومن ، دستوري كنظام الفيدرالية خالل من فيه كوردستان شعب لحق والضامنة

 عليه ما أدى أن وبعد  ،  بها يؤمن كان التي السلطات فصل نظرية اعتماد خالل

 من واستحقاقا كفاءة اكثر انه مع ، مركز أو منصب يغريه ان دون انسحب

 شعب بتمثيل ليتشرف أخرى مرة تكليفه وتم ، مؤهالته يملك يكن لم ممن العديد

 . اطيافه بكل العراق شعب مثلت التي العامة الجمعية ضمن كوردستان

 بالعمر هللا أمده العطاء في ليستمر عشه الى الفضل منذر عاد هذا كل وبعد

  . ألمثاله ماسة بحاجة يزل لم والعراق ، والقابلية والعافية الصحة ومنحه المديد

 . العطاء ودوام والتوفيق بالصحة لك تمنياتي

  عبود كاظم زهير القاضي

حفيد ) سالم الياسري  والناشط  االستاذ ,شهادة من المستشار القانوني / ثالثا 

 ( الياسري  الخالد سيد نورالوطني الزعيم 



 

 

 اخي األستاذ  عبد االله الصائغ 

كنت طالبا في السنة الثالثة حقوق وكان الدكتور منذر الفضل يدرس السنة 

! االولى فحز في نفسي انني لم اتتلمذ عليه لما يتمتع به من سمعة علمية عالية 

ماذا اقول لك كان الدكتور منذر وسيما جدا وانيقا جدا وتربطه صداقات حميمة 

! الستاذ احمد الكبيسي وصديقا وألني كنت تلميذا ل! مع الطلبة واالساتذة معا 

بل ابنا فقد التقينا نحن الثالثة الفضل والكبيسي والياسري في كافتيريا االساتذة  

وتعرفت على الدكتور الفضل عن قرب وبفضل الدكتور الكبيسي وشعرت بمودة 

نحو الدكتور الفضل فكنت اذا التقيته اهرع للسالم عليه وكم مرة شربنا الشاي 

 ! ايجي  ابو علي في الممر  معا عند الج

حضرة االستاذ الصائغ تربطني صداقة عميقة بالدكتور جمال الفضل وهو طبيب 

معروف في واشنطن له عيادات متعددة ومنذ معسكر رفحاء ونحن اصدقاء 

واالستاذ جمال الفضل ثائر ضد نظام صدام حسين واسهم في االنتفاضة 

 كما تربطني صداقة جميلة بالدكتور حميد! بشكل مباشر  0550الشعبانية 

الفضل فهو رائع وطبيب مشهور في واشنطن  والدكتور منذر الفضل ابن 

سوق اختصر لك القول ان بيت الفضل بيت علم وسخاء وهم تجار ! شقيقتهما  



ناجحون  ووجهاء محبوبون ولعل الدكتور الفضل خير مثال فقد كان معروفا في 

 مع تحياتي .  ا الجامعة اساتذة وطلبة باألستاذ الخلوق وهذه المزية حببته لن

 المحامي سالم سيد عبد النبي سيد كاظم سيد نور الياسري 

 1101آب  11الواليات المتحدة 

 شهادة اعتز بها  من لدن الدكتور منذر الفضل /  رابعا 

 االخ الفاضل االستاذ الدكتور عبد االله الصائغ المحترم

 بخير تحية طيبة  ورمضان مبارك وكل عام وأنتم والعائلة الكريمة

نبارك جهودكم القيمة في تسليط الضوء على بعض الشخصيات التي لعبت دورا 

المدينة التي كانت معقال , مهما في تاريخ العراق ومن مدينة النجف االشرف 

للتعددية السياسية والفكرية والثقافية والتي انطلقت منها ثورة العشرين 

وفي عام  0599العوام واالنتفاضات المتعدده ضد نظام البعث وصدام في ا

المدينة التي .والتي قدمت مئات الشهداء االبرار على طريق الحرية  0550

انجبت مئات الشخصيات الفكرية والدينية والعشائرية والعلمية والسياسية 

 . والرياضية واالدبية

في  1111وعلى الرغم من وجود كتابين كبيرين هما حصيلة ندوة عقدت عام 

, اسهامات في الحضارة االنسانية  -النجف االشرف :  لندن خصصت لعنوان

غير ان هذا ال يكفي لكشف تاريخ هذه المدينة التي نعتز باالنتماء اليها وسيكون 

و .عملكم وجهودكم القيمة رافدا اخر سيزيد ويكمل اعمال الندوة المشار اليها 

ية السيد االن العراق الجريح بحاجة الى شخصيات معتدلة ذات تاثير مثل شخص

ابو الحسن االصفهاني ليمنع بقوة شعائر ال عالقة للدين بها وانما هي بدع 

فالدين . جاءت من خارج الحدود وصارت بيد جهله يمارسون تشويه الدين 

 . والطاعة نقيض العنف ومحور التسامح والحوار وفهم االخر, يعني الطاعة 

 واحتراملكم مني كل تقدير واعتزاز , نشد على ايادكم 

 أخوكم المحب

  111 ، أيلول  11 ، السبت الدكتور منذر الفضل



 

 

 

 

 

 





 

 

 

 شهادة  في منذر الفضل بقلم  منذر  الفضل /      خامسا 

 األخ الكبير االستاذ الدكتور عبد االله الصائغ المحترم

 تحية وإحتراما

مشاعر الود أنتهز هذه الفرصة العرب لجنابكم ولعائلتكم الفاضلة صادق 

والتقدير واالحترام لمواقفكم الطيبة وبخاصة موقفكم المشرف من وفاة والدي 

وهي مواقف ليست غريبة عليكم فالكبير يبقى كبيرا وعفيفا ينشر الكلمة الطيبة 

يسأل عن الصغير ويعود  المريض ويواسي , ويربط الوشائج بين االحبة  

 .المصاب



بخصوص ما طلبته من ذكرياتي عن مدينتي وأعتذر عن التأخر في الرد عليكم 

التي انجبت العلماء والشعراء والرموز الوطنية والعشرات بل المئات من 

هذه , الشخصيات العلمية واالدبية والفنية والفقهية والحقوقية والسياسية 

المدينة التي قاومت الدكتاتورية والظلم والعدوان منذ االحتالل البريطاني 

و كان أهلها عامل خير ويرتبطون بعالقات طيبة مع كل   0501للعراق عام 

 .القوميات واالطياف الدينية 

اما عن ذكرياتي عن مدرسة الملك غازي في شارع غازي والتي تقع نهاية 

 0599او عام  0599فقد قبلت بها في  عام  –على ما اظن  –شارع الرسول 

العائلة تسكن فيه  لقربها عن بيت جدي في محلة الحويش والذي كانت جميع

غرف فضال عن القسم  01النه يتكون من اكثر من طابق وغرف التقل عن 

الخارجي الذي كان يسمى ب البراني وهو مخصص الستقبال الضيوف من 

وهذا يعود الى الترابط العائلي والنظام االبوي ثم انتقلت الى , الرجال فقط 

ة الرشيد ومتوسطة االحرار مدرسة النعمان في شارع المدينة ومنها الى مدرس

 . 0591واعدادية النجف التي تخرجت منها عام 

كانت المياة تنقل للبيوت في النجف على الحمير ويسمى الشخص الذي ينقل 

ولكن لم يدم الحال طويال حتى وصلت المياه للبيوت مع ( السقة ) المياه ب 

فظ الخضروات الكهرباء واستعمال الثالجات الخشبية والسراديب لتبريد وح

 .والفواكه 

و الواقعة في بحر ( الجد ) اما التنقل من والى البساتين المملوكة لألب الكبير 

النجف فكانت الوسيلة االساسية هي الحمير نظرا لوعورة الطريق بين المدينة 

وهذه البساتين والختصار المسافة بين البيت والبساتين كما ان تسويق 

روات الى المدينة من الفالحين العاملين في هذه المحاصيل من التمور والخض

البساتين تكون على واسطة الحمير ايضا بسبب قلة التكاليف وسرعة الوصول 

للمدينة وقلة وسائط النقل بالسيارة التي كانت تعود للحرب العالمية الثانية  هذا 

 فضال عن نقل الحطب للبيت من البساتين كانت تتم على الحمير ايضا من اجل

 .خبز التنور 



وال اتذكر ان الحمار كان يتذمر من واجباته او يسئ التصرف او يغدر بصاحبه 

ولكن اين نحن االن من البشر الذين يغدرون بغيرهم ويقابلون االحسان 

 باالساءه  ؟ 

حين سقطت من على ظهر الحمار اثناء  0591واتذكر واقعة حصلت لي عام 

ان الى المدينة وكسرت يدي اليسرى وكنت الغروب بينما نحن عائدون من البست

برفقة جدي الحاج خليل الفضل الذي راجع الطبيب المعروف يوسف شمس 

علي وقام يتعديل اليد وبناء الكسر بدون اشعة وبكل مهارة وكم تألمت حين 

علمت فيما بعد ان نظام المقبور صدام قام بتهجيرالدكتور يوسف  مع عائلته 

 .اليرانية بحجة انه من التبعية ا

 هذه هي بقايا الذكريات 

 تحياتي االخوية مع شكري وتقديري

 اخوكم المحب

 منذر الفضل

 1111،  أيار  11،  األحد 

 

 

 

 

 : وها نحن اوالء نوجز سيرة هذا المفكر على النحو التالي /  سادسا 

 اوال ايميل صاحب الترجمة 

alfadhal@hotmail.com 

 ثانيا السيرة العلمية 

 0595في القانون المدني  دكتوراه



 0519أستاذ مشارك في القانون المدني 

 -0519كلية القانون  -محاضر على طلبة الماجستير والدكتوراه جامعة بغداد 

0550 

 0550-0515محاضر في المعهد القضائي 

 0551-0550االردن  -استاذ مشارك في كلية الحقوق بجامعه مؤته 

 0552- 0551االردن  -عمان االهلية جامعة  -مساعد عميد كلية الحقوق 

 0559-0552جامعة الزيتونة األردنية -رئيس قسمي القانون العام والخاص 

 1110لندن  -محاضر في كلية القانون والفقه المقارن 

 براغ  -محاضر في معهد سيلي التابع لنقابة المحامين االمريكية 

كوردستان  -الدين  جامعة صالح -محاضر على طلبة الدكتوراة في القانون 

1119 

 1119عضو الجمعية الوطنية العراقية 

 1119عضو لجنة كتابة الدستور العراقي الدائم 

 مستشار قانوني وناشط في قضايا حقوق االنسان والقوميات واتباع الديانات 

 مختص في القضية الكوردية 

http://www.fadhal.net/ 

وجماعة عيلة الدراويش التقدميين  الرفقة بين الدكتور منذر الفضل/   سابعا 

 :بمسؤليتها  التي تشرفت  

ان صداقتي ولنقل رفقتي مع   الدكتور منذر الفضل لم تكن على االرض ولكن 

كنا مجموعة من الكتاب مرهوبي الجانب فاذا كتب االنترنت جزاه هللا خيرا  و

احدنا في حقوق الشعوب العراقية نهد منا من يكتب مقالة يعزز فيها  اطروحة 

صاحبه فاذا   هوجم عبد االله الصائغ نهض الكتاب ليصدوا السهام عن صدره 



ليردوا االساءة الى نحور يء الى منذر الفضل نهد صفوة المثقفين أسواذا 

  اصحابها

الكونكرس العراقي في لتشكيل ول انتخابات سرية أتعاون مبدئي  في / ثامنا 

 المهجر عن طريق االنترنت 

  

 لنعمل معا من أجل قيام البرلمان الثقافي العراقي

  

عزيزنا الزائر ندعوك الى المساهمة في عملية انتخاب هيئة استشارية من المثقفين 

القواعد والشروط المناسبة والعملية التي تكفل  تأخذ على عاتقها العمل من أجل دراسة

قيام البرلمان الثقافي العراقي بما يجسد مختلف االتجاهات الفكرية والسياسية في 

وتحديدا تلك التي تنطلق من وحدة العمل ضد ثقافة القمع , الوسط الثقافي العراقي

, العراقيين في الخارج وبما يساعد في توحيد وتفعيل دور المثقفين, واالستبداد العفلقية

وعلى نحو يعزز من مساهماتهم في تحديد مسار ومستقبل العملية الديمقراطية في 

 .العراق الجديد 

لممارسة الديمقراطية على شبكة , شارك في نجاح أول تجربة عراقية: عزيزنا الزائر

 !!وال تتردد في استخدام حقك في التصويت, االنترنيت 

هم وعذرا بدون ألقاب أو ؤعملية التصويت التالية أسما فريق العمل المشرف على

سعد , كوردة أمين, ضياء الحافظ, تيسير االلوسي, زهير كاظم عبود:  ترتيب أبجدي

 .هاشم أحمد. صالح خالص

 : األسماء المرشحة لعضوية الهيئة االستشارية 

 -9سه سلمان شم -1عبد الخالق حسين  -2حامد الحمداني  -1عبد اإلله الصائغ-0

وداد فاخر - 5عوني الداوودي   -1كريم عبد  -9فاضل السلطاني  -9يوسف أبو الفوز 

 01ماجد عزيزة  -02روافد الياسري  -01قاسم خضير عباس  -00, أحمد النعمان -01

دانا  -05أسعد الخفاجي  -01منذر الفضل  -09كريم كطافه  -09أميرة بنت شموئيل  -

 12محسن صباط الجيالوي   -11وئام مال سلمان  - 10زكي طاهر األمارة   -11جالل 

 – 19عبد الكريم هداد  - 19أحمد رجب   - 19داود البصري  -11مالوم أبو رغيف  -

 -20صادق الصراف  -21بلقيس حسن    -15نجاح محمد علي  - 11داود الحسيني 

 – 22:  لإضافة الى جميع الزمالء من فريق العم,  جبار قادر -21مؤيد عبد الستار 

سعد  – 29كوردة أمين  – 29ضياء الحافظ   – 29تيسير االلوسي  – 21زهير عبود 

 .صالح خالص

بغض النظر عن مجاالت العمل , من حق جميع العراقيين المشاركة في التصويت* 

 .والتخصص



مع الحق في اختيار , من األسماء في القائمة أعاله 11للتصويت يتم اختيار أسماء ** 

من خارج , في إضافة أسماء أخرى, مع توفر كامل الحق, هذا العدد المطلوبأقل من 

 .قائمة المرشحين

من خالل كتابة الرقم الخاص , يجري التصويت, من أجل تسهيل عملية الفرز*** 

وذلك في الصيغة الجاهزة  لإلرسال , باسم كل من األسماء في قائمة المرشحين

لجميع الزمالء في فريق العمل المشرف على عملية الى عناوين البريد اآللي , المباشر

يمكنه , لدواعي فنية(  الصيغة الجاهزة)ومن ليس بمقدوره استخدام , التصويت

الى أحد العناوين أدناه , من خالل إرسال رسالة بترشيحاته, المشاركة في التصويت

 .عبر برنامجه الخاص للبريد اآللي, الخاصة بأعضاء فريق األشراف 

     kurdaamin@hotmail.com.  لة كوردة أمينالزمي

 zouher_abbod@hotmail.com. الزميل زهير كاظم  عبود

 zeeaalhathez@hotmail.com. األستاذ ضياء الحافظ

 TAYSEER1954@naseej.com. األستاذ تيسير االلوسي

 ssk@y.net.ye.  األستاذ سعد صالح خالص

ذكر االسم , نأمل فقط من الزمالء العاملين في مختلف مجاالت العمل الثقافي****   

عند , وذلك لتسهيل التواصل معهم( المدينة) الصريح وأسم البلد ومحل اإلقامة 

الثقافي البرلمان )استكمال الشروط والمستلزمات المطلوبة والضرورية لقيام 

 (. العراقي

 1111نيسان  11

 

والناشطة االستاذة كوردة امين تنقل دعوة حكومة كوردستان الحقوقية /  تاسعا 

للصائغ قبل ان اعرف ان االستاذة كوردة امين زوجة الدكتور منذر الفضل 

اجتماعا بالتاكيا لعيلة االستاذة كوردة امين ورفيقته وتلميذته وقد حضرت 

ي كما انها كانت تواسوقد رحبت بها اجمل ترحيب الدراويش كضيفة شرف 

 في االحزان رفاقها 

 

 تعزية ومواساة

 األخ الكريم البرفسور عبد االله الصائغ  الموقر

ومما زاد في ألمنا الطريقة , كان لنبأ استشهاد أبناء أخيكم وقع أليم على نفوسنا

تكبت به هذه الجريمة  النكراء من قبل شلة من الوحوش التعرف البشعة التي أر

 .معنى للرحمة واالنسانية

mailto:kurdaamin@hotmail.com
mailto:ssk@y.net.ye


وندعو هللا أن يبعد عنكم كل سوء ويلهمكم , أشاطركم وكل أفراد أسرتي أحزانكم

 وللفقيدين الشهيدين جنات الخلد, الصبر والسلوان

 أختكم كوردة أمين

 



 

  

 : دكتور منذر الفضل وحقوق الشعب الكوردي /  عاشرا 



نعم عائلة الفضل في النجف االشرف معروفة فقد انجبت االطباء والحقوقيين  

ولم يعرف واحد من هذه العائلة اال بالفضل زد على ذلك ! والتجار  والعسكريين 

ان جيلين انجبت العائلة انخرط شبابهما في مقارعة الطائفية والعنصرية  

فال غرو ان ينشأ الدكتور الفضل وهو من الجيل الثاني عدوا للتفرقة  والتطرف

بين الناس ومناكفا للتعصب والعمى وشيء من ذلك مواقفه التاريخية من 

 :حقوق الشعب الكوردي في تقرير مصيره 

 ونقتبس من جان كورد عن موقع الحوار المتمدن 

  19:99 - 01/  1/  1115 - 1921: العدد-الحوار المتمدن

 حوار مع صديق الشعب الكوردي الدكتور منذر الفضل

 :أجرى الحوار من بون

 

 جان كورد

 

الدكتور منذر الفضل شخصية عربية قانونية واكاديمية نال جوائز عديدة في 

حياته العلمية والثقافية منها ما يتعلق بنشاطاته في ميدان حقوق االنسان 

وحقوق المرأة واخرى تخص حقوق الشعب الكوردي ومناصرته لحقوقه 

في  1115نيسان في عام  1القومية وكانت اخر الجوائز التي نالها في يوم 

استوكهولم وهي جائزة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب والتي سبق وان 

 . منحت الى السيدة دانيال ميتران والدكتور اسماعيل بيشكجي

وحتى االن عمل في الميدان االكاديمي في العديد من الجامعات  0599منذ عام 

االردن وفي في البالد العربية وفي كوردستان وفي المعهد القضائي في بغداد و

براغ وله عشرات البحوث والدراسات القانونية والسياسية وفي القضية 

الكوردية ومستقبل العراق كما شارك في القاء المحاضرات في عشرات 

المؤتمرات الدولية وكذلك في االتحاد االوربي عن قضية الكورد وكوردستان 

الجرائم الدولية والديمقراطية وحقوق االنسان والفيدرالية وحقوق المرأة و

وكان من اوائل الشخصيات القانونية المنادية بمحاكمة رموز النظام السابق في 

 .العراق تحقيقا للعدالة 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180833


 

انتخب عضوا في الجمعية الوطنية العراقية عن محافظة بغداد ضمن قائمة 

التحالف الكوردستاني وهو شخصية عربية مستقله اعتزازا بدوره في مناصرة 

لكوردي في تقرير مصيره وهو من اوائل العرب الذين دافعوا حقوق الشعب ا

عن حقوق القوميات دون تمييز بينها وحقوق اتباع الديانات ايمانا بحرية 

التعبير والتفكير وفي فصل الدين عن السياسة ولهذا فقد انتخب ايضا عضوا في 

لقالئل لجنة كتابة الدستور العراقي و يقيم حاليا في السويد وهو من العرب ا

الذين ينادون بكل صراحة ووضوح بحق الكورد في انشاء الدولة الكوردية في 

كوردستان كما ان للدكتور الفضل عالقات طيبة مع الحركة الوطنية الكوردية 

في غرب كوردستان وكان وما يزال من الداعمين للحقوق القومية للكورد في 

 .كل اجزاء كوردستان 

اجابات عن اسئلة جان الكوردي في تقرير مصيره وقفاته من حق الشعب .  أ  

 :كورد

طبقا لقواعد القانون الدولي ووفقا لقرارات الجمعية العامة / الجواب االول 

فان من حق الكورد في كوردستان العراق انشاء , لالمم المتحدة ذات الصلة 

كيان سياسي مستقل ولهم كل الحق القانوني في انشاء الدولة على ارضهم 

الشعب واالرض )اريخية السيما وان شروط قيام الدولة متوافرة لديهم وهي الت

غير ان االعتراف الدولي يعني ( والمؤسسات الدستورية او التنظيم السياسي

منح شهادة الميالد للدولة ولالسف هناك واقع اقليمي ودولي حاليا معروف في 

غير اننا , حلةتعارض مصالحه مع وجود هذا الكيان السياسي في هذه المر

 . نعتقد ان قيام الدولة الكوردية سيحصل عاجال ام آجال النه حق مشروع

اما الكورد فهم متمسكون بالدستور الذي شاركوا في كتابته وصياغة نصوصه 

وربما , الذي ينص على العراق الفيدرالي الديمقراطي التعددي في هذه المرحلة

 .ول تغييرها حتما في المستقبل تتغير االحوال والظروف الحقا ونعتقد بحص

حسب علمي ال توجد قوات امريكية في كوردستان وقد كانت / الجواب الثاني 

هناك قوات كورية جنوبية تسمى فرقة الزيتون وجرى سحبها منذ فترة الن 

كوردستان اقليم مستقر وينعم باالمن واالستقرار وبسبب قوة حرس االقليم 

 قوات البيشمركة)



وحتى االن  1112نيسان  5العراق بلد محتل منذ : الجواب/  لث الجواب الثا

طبقا للقرارات الدولية وما انسحاب القوات االمريكية اال انسحابا من المدن نحو 

واما عن موقف الرأي العام العراقي فهو مختلف . قواعد عسكرية داخل العراق

بعض االطراف ومتباين من هذه المسألة وهو أمر طبيعي ونشير الى ان هناك 

التي تتخوف من هذا االنسحاب الكلي الذي سيترك فراغا قد يستغل لصالح قوى 

 االرهاب ومنهم حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا

وحتى االن طبقا  1112نيسان  5العراق بلد محتل منذ /  الجواب الرابع 

مدن نحو للقرارات الدولية وما انسحاب القوات االمريكية اال انسحابا من ال

واما عن موقف الرأي العام العراقي فهو مختلف . قواعد عسكرية داخل العراق

ومتباين من هذه المسألة وهو أمر طبيعي ونشير الى ان هناك بعض االطراف 

التي تتخوف من هذا االنسحاب الكلي الذي سيترك فراغا قد يستغل لصالح قوى 

 .وريااالرهاب ومنهم حزب البعث المنحل والمحظور دست

قضية كركوك وضع الدستور العراقي لها خارطة طريق /  الجواب الخامس  

, واذا طبقت بكل حسن نية وشفافية فسوف تحل هذه العقدة 011وهي المادة 

وللكورد حقوق واضحة في كركوك ومناطق اخرى اقتطعت من حدود 

ظلم كوردستان ويقضي المنطق والعدل والقانون بعودتها الى كوردستان الن ال

 وال حياة مع الظلم والغدر, اذا ساد دمر

 19كلمة من صديق الشعب الكوردي الدكتور منذر الفضل لمناسبة الذكرى  . ب 

 :من البارزانيين نقال عن موقع عفرين  1111لشهداء جريمة أنفلة 

تمر ذكرى مناسبة مؤلمة على الشعب , في الرابع من شهر أب من كل عام 

العراق وعلى االمة الكوردية المناضلة التي أنجبت الكوردي في كوردستان 

البارزاني الخالد قائد الثورة الكوردية من أجل الحرية والحياة الحرة الكريمة ، 

 1111فقد أقدم نظام البعث الفاشي وبأوامر من صدام على جريمة قتل وإخفاء 

اولة من المدنيين االبرياء من البارزانيين دون ذنب اقترفوه ، وذلك في مح

يائسة من النظام المقبور إلطفاء شعلة الثورة الكوردية ومحاولة إلحاق 

الهزيمة بالحركة التحررية الكوردية التي قدمت مئات االالف من الشهداء على 

  . مذابح الحرية



، فعلى الرغم من الجرائم .…لم ولن يهزم شعب عريق مثل الشعب الكوردي 

االبادة التي نفذها نظام البعث المقبور ضد االنسانية وجرائم الحرب وجرائم 

وبلغت شراستها إبان حكم صدام من خالل جرائم حلبجة الشهيده وجرائم االنفال 

ألف مواطن كوردي برئ وعلى الرغم من  011التي راح ضحيتها ما يقارب 

من البارزانيين من ضمنهم سبعة وثالثين  1111إرتكاب نظام صدام لجرائم قتل 

ء عمومة رئيس االقليم السيد مسعود البارزاني في واحدة من من اشقاء وأبنا

أبشع الجرائم الدولية التي تماثل الجرائم التي ارتكبها النازيون في الحرب 

العالمية الثانية ، نقول رغم كل هذه الجرائم البشعة فلم يتمكن نظام البعث وال 

 . حكم صدام من إلحاق الهزيمة بالشعب الكوردي

وقد بذلت الحركة التحررية الكوردية في …نع التاريخ الكورد شعب ص

كوردستان دورا كبيرا في بناء عراق تعددي فيدرالي ديمقراطي وساهمت في 

تحرير العراق بفعل هذه التضحيات الكبيرة  من قوافل الشهداء ، كما كانت 

كوردستان مالذا أمنا لالحرار الرافضين لعبادة الصنم واالستبداد وفي دعم 

ى الوطنية العراقية ومنها االحزاب الشيعية مثل المجلس االعلى االسالمي القو

العراقي وحزب الدعوة وعموم الحركة الوطنية العراقية مثل الحزب الشيوعي 

 . العراقي والمؤتمر الوطني العراقي وحركة الوفاق الوطني وغيرها

( ه السالم علي)إنني كشخصية عربية مستقلة من مدينة الجواهري واالمام علي 

من مدينة النجف االشرف المعروفة بمواقفها في مناصرة حقوق الكورد أوكد 

دعمي و مناصرتي لقضية الشعب الكوردي العادلة وحقة في تقرير مصيره 

ومنها حقة المشروع في بناء دولته الكوردية المستقلة على أرضة التاريخية ، 

ن الحكيم الذي أفتى من هذه كما البد أن نستذكر أيضا موقف سماحة السيد محس

بتحريم مقاتلة الثوار الكورد بعد انطالق ( النجف األشرف ) المدينة المقدسة 

 . بقيادة البارزاني الخالد 0590ثورة ايلول عام 

إن المجرمين الذين أرتكبوا هذه الجرائم الدولية البشعة ضد البارزانيين وفي 

ي كوردستان الحبيبة وضد أهلنا جرائم االنفال وحلبجة وغيرها من الجرائم ف

في وسط وجنوب العراق ضحايا المقابر الجماعية قد نالوا الجزاء العادل ومنهم 

من ينتظر العقاب من القضاء العراقي  ان هذه الجرائم لم تثن من عزيمة الشعب 

الكوردي بل زادته قوة وصالبة في السير على طريق الحرية ونيل الحقوق 

 . الحرة ال تموت وال تهزم أمام الطغاة المشروعة ، فالشعوب



المجد والخلود للبيشمركة االبطال الذين سقطوا على مذابح الحرية وارتوت 

 . كوردستان بدمائهم الزكية

 . المجد والخلود للشهداء البارزانيين في ذكراهم السنوية

 عاشت كوردستان…عاش الكورد 

بين الدكتور منذر الفضل بشان وبعد يمكنني القول دون تردد ان التقارب بيني و

حق الشعب الكوردي في الحرية والحياة وتقرير المصير هذا التقارب جعلنا في 

 .خندق واحد وعزز صداقتنا ورفقتنا 

ولد الدكتور منذر الفضل  قي محلة الحويش وهي محلة نجفية /   أحد عشر 

نتجت وقد است  0515شبه مغلقة جاءت تصغيرا للحوش واحدس انه ولد عام 

ذلك من محاوراتنا  عبر الهاتف فهو يتذكر شخصيات واحداثا تنسجم مع هذا ، 

ويتذكر زمالؤه في الثانوية انه كان انيقا يكثر من األسئلة في الصف ميال الى 

وقد ربطتني عالقة بعمه ! القراءة  والحوار وانه ايضا يحلم بدراسة القانون 

الدكتور يوسف خليل فضل وكنا زمالء في متوسطة الخورنق  لمهندس تربي ا

وقبل سقوط النظام البعثي وبعده ! ولم يصادف ان التقينا معا دكتور منذر وانا 

ربطتنا ببعضنا همومنا الوطنية المشتركة وكنا نوقع سوية على البيانات بل ان 

مشروعنا  الدكتور منذر الفضل واالستاذة كوردة امين اسهما بشكل مباشر في

لخلق برلمان عراقي في المهجر فقد رشح الفضل و االستاذة كوردة كانت في 

لجنة فرز االصوات واسهمت في الترشيح شخصيات عراقية مهمة من 

وكان مقدرا لهذا البرلمان !! القوميات واالديان والمذاهب العراقية كافة 

وتوعويا السقوط  العراقية ما بعدالمغترب ان يلعب دورا ضاغطا على الحكومة 

لجماهير شعبنا ولكن النظر الضيق حدا ببعض من وثقنا بهم ان يقلبوا الطاولة 

ابذأ المفردات ضدي وضد الدكتور احمد النعمان  والسيد داوود  نهالت منهم وا

واالستاذ الدكتور تيسر اآللوسي   ضياء الحافظ  الدكتور  الحسيني والسيد

خشية ان يحتدم الصراع  والمهاترة  فانسحب معظم المرشحين!  وآخرين 

لكن التواصل لبث بيننا فكثير من اللجان الديموقراطية كنا ! واحبط المشروع 

ولعل ! وكنا نتخندق معا للذود عن حقوق الشعب الكوردي ! نسهم فيها معا 

امين في لجنة تكريم  حقوقية كوردة وال ة الدكتور منذر الفضل آخرها مشارك



 عبداالله الصائغ  وي  حين تجاوبت حكومة االقليم مع مقترحالفقيد ناجي عقرا

 : وعودة الى الدكتور منذر الفضل لنقول! وقد انتخبت  رئيسا للجنة 

وقد حقق هللا رغبته فدرس القانون في كلية الحقوق جامعة بغداد ونال  

وخالل عقد من الزمن انجز الماجستير والدكتوراه  0591البكالوريوس عام 

لهم القانوني المتصل بحقوق االنسان ولم تفتح السلطات البعثية اي باب فتفرغ ل

في وجهه فكان مدرسا بين كلية الحقوق والمعهد القضائي تارة ومنتسبا الى  

وقد دافع بحرارة عن حقوق الشعوب العراقية في !! وزارة العدل تارة اخرى 

مما فتح عليه !! ا تقرير مصيرها والكورد في الصميم دفاعا باسال  وعلميا مع

لكنه لم ! جبهة مع ذوي االفكار الشوفينية التي لم تبرد جذوتها حتى اليوم 

يكترث الفتراءات واحقاد الشوفينيين بل واصل طريقه بخطى ثابتة وحبر 

البحوث العلمية حول حقوق البشر في تقرير مصيرها والتخلص من فكرة 

متنقال بين العواصم ! والنار الوصي او األب على الشعوب المحكومة بالحديد 

وقد عززت موقفه رفيقته !! لحضور المؤتمرات المتصلة بحقوق االنسان 

وتلميذته وزوجه الحقوقية كوردة امين إذ  اجتمعا على حب الحرية وكراهية 

  ! الحيف الذي يحيقه االنسان باالنسان

عارضت وانضم الى االصوات التي  0550وقد غادر العراق بعد فشل انتفاضة 

ومارس مهنته استاذا في الجامعات االردنية التي !  النظام البعثي الشمولي 

عرفت فضله واوكلت اليه مسؤوليات كما توكل الى واحد من ابنائها االردنيين 

ولبث في االردن الشقيق قرابة ستة اعوام  وخلف وراءه حشدا من حملة 

  ! الماجستير والدكتوراه ممن اشرف عليهم او ناقشهم

اصبح مشاورا قانونيا للحكومة الجديدة  1112ابريل  5وغب سقوط النظام 

فعضوا في الجمعية الوطنية واسهم بكفاءة عالية في كتابة الدستور العراقي 

  ! ومستشارا لرئيس اقليم كوردستان ألربعة اعوام 1119

الصائغ ورفاقه من صفوة المثقفين العراقيين  عبد االله  بيان /  احد عشر 

  التقدميين

  ضد اإلساءة للمفكر والمناضل الدكتور منذر الفضل

  عبد االله الصائغ. البروفسور د



لكن احبتي ! لقد منعني وضعي الصحي عن متابعة االخبار منذ ازيد من اسبوع 

ورفاقي وفي الصميم منهم ولدي دانا جالل يوصلون اليَّ األهم مما تتقاذفه 

واليوم علمت ان الرفيق الحبيب منذر الفضل قد ! شواطيء االخبار هذه االيام 

ة المحترم مهما كانت ولي ان اذكر كاتب المقال! تعرض الى اساءة متعمدة 

لكي تعتدل الصورة في عينيه ! نواياه اذكره فقط بتاريخ الدكتور منذر الفضل 

ان الدكتور الفضل ومنذ وهلته التي عرف ! ويتقي الحقيقة فال يتجاوز عليها 

من خاللها تخندق مع التقدميين دون اي تفكير بالخسارة المعروفة لكل من 

ناله التشهير والتعريض بسمعته ما نال رفاقه  وقد! تخندق مع الفكر التقدمي 

المفكر القانوني والمناضل التقدمي الدكتور منذر الفضل هذا ! في الطريق 

الكوكب الذي قارع عتمة البعثفاشية واسهم بمواقفه وقلمه في اسقاط النظام 

لم يلتفت اليه ابناء جلدته ومذهبه اسوة بمنظومة اهمال الخبرة ! االسود 

ولم يتردد الدكتور الفضل في تقديم !! من لدن سلطات ما بعد البعث  العراقية

ولعل ذنبه األكبر الذي لم يغتفره له البعثيون ! المشورة البناء وطنه دون تنطع 

هو انه وقف بخطى ثابته الى جانب ! والفاشيون والمتأسلمون والطائفيون 

وكان لمثل غيره  فشنت عليه حمالت ظالمه وقاسية! الشعب الكوردي المظلوم 

ان يتزحزح او يتراجع لكن الحملة ضده ما زادته اال ثباتا على المروءة وتطابقا 

فلقد اختار الفضل طريقه وسيمضي به الى آخر ! مع الحقوق المشروعة 

والمطلوب من الجهات االعالمية التقدمية ان تشكل حماية للمفكرين ! الشوط 

فمن قبل ! ن على الفضل وعلى رفاقه فثمة حمالت قادمة سوف تش! التقدميين 

شنت الحمالت على القاضي الباسل زهير كاظم عبود وعلى الدكتور عبداالله 

الصائغ وعلى المفكر التقدمي عبد المنعم االعسم وعلى الحبيب الدكتور كاظم 

الحبيب ألنهم وقفوا الى جانب الشعب الكوردي وكل الشعوب المظلومة فالفكر 

حانقا على الكورد حتى بعد مضي الفرعون الصغير صدام العروسالمي مازال 

لذلك اهيب برفاقي من صفوة المثقفين التقدميين ! والقائمة طويلة ! حسين 

العراقيين من عرب وكورد وتركمان وكلدا آشوريين وسواهم اهيب بهم الى 

الوقوف الى جانب موقف الدكتور منذر الفضل المؤمن بحق كل شعب في تقرير 

واخاطب كاتب المقالة ! اهيب بهم الى تعزيز موقفه ليتعزز دوره  !مصيره 

! بمحبة اكيدة طالبا اليه سحب مقالته وتقديم االعتذار الى الدكتور منذر الفضل 

كما اطالب االخوة المسؤولين عن الموقع سحب هذه المقالة حين تتوفر النية 

الثابتة التقدمية ان الحسنة والرؤية الثاقبة وإال فلن يضير المؤمن بمواقفه 



ن او يهان فطريق نصرة الشعوب وبخاصة الشعب الكوردي ليست  يشتم او يخوَّ

معبدة بالورود والدوالرات كما يتهمنا البعض ونحن افقر خلق هللا جيوبا 

لنقف الى جانب الحبيب منذر الفضل وهو يتعرض لرياح ! واثراهم ارواحا 

 : اعرالتشكيك واالنتقاص ولنتذكر فقط قول الش

  قت لحية جار له                              فليسكب الماء على لحيته

 

 1119فبروري  09الواليات المتحدة 

Subject: Re: ami 

الحلو تتعلق  سيد جواد  رسالة من الكاتب الكبير االستاذ امير/  اثناعشر 

 بالدكتور منذر الفضل 

samir.jawad@yahoo.com  

 عزيزي أبا وجدان الحبيب

 تحياتي واشواقي

منذر الفضل حتى ارسلت له التعازي وقد نشر . ن اعلمتني بوفاة والد االخ دإما 

 .باستثنائي  شكرا في بعض الصحف العراقية لجميع الذين عزوه

لقد كنت صديقا لالخ رشاد الفضل ومسؤوله في حركة القوميين العرب في 

عام بأستمرار في دارهم العامرة كما كنا نقطع وكنت اتناول الط 0591-0595

وقد انقطعت اخباره عني ولم . من بستانهم في الجدول( النبق)ونجني ( الجمار)

 .استطع تعزيته

اعدت ارسال هذا االيميل لعله المقصود بالذي لم ينفتح لوجود خلل في ايميلي 

 .على الياهو

بأسم ( المثقف)ى موقع أرسلت لك قائمة جديدة مرشحة للقتل جرى نشرها عل

مجهول تضم اسمك واسمي وكل من يعرف الثقافة واالدب في العراق من 

 .مختلف االتجاهات، فهل وصلتك؟ ارجو اهمالها وعدم التعليق عليها



الزعيم الوطني ) وابو امين  (الكاتبة الكبيرة ابتسام عبد هللا)  تشاركني ابتسام

 .التحيات في ارسال( األستاذ عبد االله النصراوي 

  1111آيار 1/بغداد /أمير الحلو

المغفور له والد الدكتور منذر  يكتب  مرثاة شعرية عن الصائغ /  ثالثة عشر 

 .الفضل ويتلقى التعازي ايضا 

 مرثية للمغفور له والد الدكتور منذر الفضل 

 شعر عبد االله الصائغ 

 من عذابي وفيت هلل نذري        فإذابي والحزن يمأل صدري

 من فراق االوطان جرحي ناد     وفراق الخالن عمري يجري

 رب هبني صبرا لطيفا فهذا           منذر الفضل قد اباح بسر

 باح ان الكبير من آل فضل        روحه في السما ء هالة بدر

 فتوارى جثمانه في غياب          وذراه األهلون في قعر قبر

 ب طاهر السريرة حرمنذر الفضل اليرعك غياب          أل

 لم يمت والد وثم وليد               كفنار يضيء في كل بحر

 لم يمت والد قد اخلف ابنا          صار والفضل توأما للخير

 لم يمت والد يخلد فضال        فهو باق يضيء طول الدهر

 صاحبي منذر صبرت طويال    فجزاك اإلله عن طول صبر

 وبدمعي االسيان يبتل نحري  أأعزيك أم أعزي جناني     

 نحن قلبان ينبضان لفقد           نحن إلفان في زمان الغدر

 فاحتسبني في النائبات شريكا     ومعانيك في حروفي تجري

 عبد االله الصائغ



 

Skickat: s  2008-04-20 09:57 

Till: info 

 mne: Re: ahmadؤ

 التعزية من قبل معالي  الدكتوراستادي العزيز الصائغ المحترم هذا رد على 

الن   صلة االرحام  الفاضل منذر الفضل دمتم سالمين وشكرنا لكم على

  من ضمن صلة االرحام جعلها هللا في ميزان اعمالكم االصدقاء يدخلون

 ابنكم

 عقيل ابو دايم الكعبيالشيخ 

 

 

Munther AL Fadhal <alfadhal@hotmail.com> wrote:  

 فضيلة األخ الشيخ عقيل حياوي ابو دايم الكعبي المحترم

 الواليات المتحدة االمريكية –مدير مؤسسة موسوعة قبائل كعب 

 تحية واحتراما 

زيكم وكلماتكم الصادقة والنبيلة والطيبة التي خففت من مشاعر فقد تلقيت تعا

الحزن واأللم لفقدان والدي الذي كان يحبكم ويحترمكم ويقدر كثيرا قبائل كعب 

 .المعروفة بشهامتها وكرمها ومواقفها الشجاعة ووطنيتها 

أسمحوا لي ان ابعث اليكم صادق مشاعر الود واألحترام والشكر الجميل 

ألخوي الطيب وأرجو لكم دوام الصحة وان تكون كل ايامكم مليئة لموقفكم ا

وأشكر الصديق الصدوق األستاذ . بالفرح والخير وبعيده عن كل مكروه 

 الدكتور عبد االله الصائغ الذي له الفضل في التعرف أكثر على شخصكم الكريم 

 تقبل مني مشاعر التقدير الكبير واألحترام والشكر

 أخوكم 

 نذر الفضلالدكتور م

Dr.Munther Al Fadhal 

http://us.f450.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=alfadhal@hotmail.com


Sven walbergs grand 9 

SE-17668 Stockholm 

Sweden 

 

Date: Fri, 18 Apr 2008 16:26:31 -0700 

 

From: aqilalkaabi@yahoo.com 

 

Subject:  قبائل كعب مؤسسةتعزية 

 

To: alfadhal@hotmail.com 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

. فادخلي في عبادي. ارجعي الي ربك راضية مرضيه . ياايتها النفس المطمئنه 

 .وادخلي جنتي 

 معالي الدكتور الفاضل منذر الفضل المحترم 

يعز علينا وهللا ان نعزيكم بفقد الغالي المغفور له والدكم فأنتم معدن الفضل 

والخير ولذلك اليهون علينا حزنكم ونرفع ايدينا بالدعاء الخالص الى الرحمن 

الرحيم حتى يسكن الفقيد الطاهر رحاب جناته وجميل رضوانه وان يلهمكم 

ومحبيكم الصبر الكبير والذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا اليه  وذويكم

 راجعون 

 الشيخ عقيل حياوي ابو دايم الكعبي 

 مدير مؤسسة موسوعة قبائل كعب من الماء الى الماء 

 الواليات المتحدة االمريكية 

 1111نيسان  01

http://us.f450.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=aqilalkaabi@yahoo.com
http://us.f450.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=alfadhal@hotmail.com


الصائغ فلوال تعميمه جزيل شكرنا ومواساتنا الى السيد البروفسور عبد االله 

 .الخبر على قنوات االصدقاء والمعارف لما سمعنا بهذا الحادث االليم 

aqilalkaabi@yahoo.com 

0113137186777 

Cellphone 

  

 ذر الفضل موقعنا بين يدي معالي الدكتور من

http://mail.www.abodayem.com 

  

  كتابنا.... قبائل كعب)  

 كنا تشرفنا باهدائه الى معاليكم لو كان عنوانكم في ارشيفنا 

ان الحديث عن سيرة الدكتور منذر الفضل اليمل فلم يك هاجسه المال /  وبعد 

عائلة ثرية وال حب الظهور وقد حباه هللا اطاللة محببة ونجومية  وهو من

ليس ثمة سوى العلم فان انتهى من بحره فثمة بحر الوطن والعراقيين ! مبكرة 

وهو اي منذر الفضل بين لجة العلم الذين هم رغم ثراء بالدهم يعيشون فقراء 

مصيره دون ان ولجة الوطن يدخل لجة ثالثة وهي الحق الكوردي في تقرير 

يغفل حقوق التكوينات االخرى القومية والدينية فالتركمان والفيلية والصابئة 

 .والشبك لهم مساحات كبيرة في اهتمامه 

  1101تم  تحديث الترجمة في الثالث والعشرين سبتمبر 

 واشنطن دي سي  الواليات المتحدة 

http://us.f450.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=aqilalkaabi@yahoo.com
http://mail.www.abodayem.com/

