
 ..قُضاة النداء الى 

 !هميي" ـ إخوان "زاة وبجرائم الغُ دولي  لفتح تحقيق

 محمود حمد

.. في ثمانينات القرن الماضي الميالديلى شاشات التلفاز علصدام ـ رامسفيلد ـ "  ةل  ب  قُ  "مازالت

عمر بن "  ةر  و  ع  "كـ..أمام الصحفيين 3002في مايو !" السبعة الكبار"ـ بريمر ـ و"  ةج  ه  ب  " و

خت  التي العاص ،   !ول الهجريفي القرن األ..*وجه التاريخ لَطَّ

 8692 شباط انقالبيي حكومة رئيس السعدي صالح علي وصفمنذ ان و..8691فقبل انقالب 

نظام جذور وعد سراً تبعية يلم ..ومابعده "! جئنا بقطار امريكي"بقوله ..جسر عبورهم للتسلط ..

" الشوفينية ، و" الوحدة " شعارات فت بأستار من ل  وان غ  ،  الرأسماليةمريكا والدول ألصدام 

 !!بين اللصوص في الغنائم"  اإلشتراكية"و،  في إستعباد الجميع" الحرية 

" !ناطور " أزمة في األمريكية السياسةبسقوطه  وزج 8696 فيايران  شاهوعندما سقط 

 وتزيد عليه، تعتمد ،"شرطي "  كـ آخر إقليمي  نظام عن بحثراحت ت ، لمصالحها في المنطقة 

 فيذلك  وجدتف ،في المنطقةوحلفائها لحماية مصالحها ..نيابة عنها  لتدخلل العسكرية قدرته

 .!!"حسين صدام" نظام

دناً ومساحات في العمق االيراني دون وإستباح م   8610يران في سبتمبر إعلن الحرب على أف

 العرب شط االيرانية القوات عبور بعدلكن و..من المنطقةأعلى الواليات المتحدة " !تقلق "ن أ

 ..تلك السياسةإنفضحت  الفاو حتاللإل

 : الكونجرس في"  آرميتاج ريتشارد "ـ آنذاك ـ  األمريكي الدفاع وزير مساعد فأفصح

 هذا ألن ُيهزم العراق رؤية نستطيع ال نحن الحرب، هذه في منتصر أي نريد ال نحن بينما )

 !!.( بنجالدش إلى المغرب من االستقرار عدم إلى سيؤّدي

رواح مليون أحصدت والثمانينات  أواخر في(  اإليرانية-العراقية)  الحرب نتهتإ عندماو

 ،الفاتحين ستقبالإ"  حسين صدام " النظام العربي إستقبل البلدين ،ابناء ونصف مليون من 

  !!العربية األمة ىعل اإليراني الزحف وقفأ الذي البطل" صدام" عن العرب إعالم وتحدث

 الدموي باإلرهاب شعبه يحكم الذي"  حسين صدام " الديكتاتور عن آنذاك يتحدث أحد يكن لمو

د آالف مئات أرواح.. الداخلية حروبه في أزهق الذي  قرية 0000-2000 مابين ودمر الك ر 

 !8616عن المقابر الجماعية ومجزرة حلبجةناهيك ..-8619 من نفالاإل جريمة في كردية

 ..دولياً وإقليمياً  تقف وراءهودول الناتو  المتحدة الواليات كانت بل

مريكا أ رجلك" حسين صدام" مكانة تزولى تعزأعقبا حرب الخليج األالذين  العامين وخالل

 ..الخليج في الجديد القوي



 العسكرية قوتهبوإغتراره  ..لقوانين الصراع وخفايا التحالفات وإستيعابه ولسوء قراءته 

 إيران مع حربه التي خلفتها  ، الطاحنة والسياسية االقتصادية أزمتهوتحت ضغط ،  المتضخمة

 دوراً  يلعب كي 8660 عام أغسطس 3 في الكويت حتاللإب قام .. اإلفالسوتركته على حافة 

 . "!منتصر"قائد ك مكانتهيتناسب و بما البترول أسعارب ويتحكم المنطقة، في أكبر

  ..فإختار لغزوه ظرفاً عقيماً ووقتاً حالكاً ..سيئةوتوقيتاته خاطئة  هحسابات كانت..وكعادته

وتعاظم  ،( االشتراكي المعسكر ) على"  نصرها"  بدايات تعيش كانت ..المتحدة فالواليات

 النفط إلنتاج منطقة أهم في تحكموال لغيره بال،  له لتسمح كانت ماوشعورها بالتفرد الدولي ، 

 !فيها حلفائها ستقرارإ يهدد بأن وال العالم، في

 !عدو إلى حليف من" حسين صدام" فتحول

"  تحرير الكويت "لـ " عاصفة الصحراء"  ساطيلأستجمعت الواليات المتحدة جيوش وإدما وعن

 :، وَخيَّرت جميع الدول بين8668

 !لضمان سالمتها على التلخرساء اإلنضمام لتحالفها أو الوقوف 

في السر تستحضر كانت !..العلن في "تحرير الكويت"في الوقت الذي كانت تحشد الجيوش لـو

كقوة  العراق الكويت معبراً لتدمير "  تحرير" لجعل "  الخفية "مخططاتها االستراتيجية 

 !إسرائيل وحلفائها في المنطقةمصالح هدد مصالحها وي صبحأ ذيال..إقليمية

 :إلى"  بالعراق التنكيل " كتابه في البريطاني الكاتب" سايمونز جيف" يشير

 ألف 600الثانية الخليج حرب خالل تلقى )..وليس القوات العراقية في الكويت.. العراق أن 

 القصف، مخلفات فقط هي،  المنضب اليورانيوم من طناً  250 يساوي ما وهو يورانيوم، قذيفة

 من طن ألف 11و،  صاروخ ألف 50 بحوالي المنطقة تفَ وق ص   دبابات، قذيفة ألف 80و

 هيروشيما مدينتا لها تعرضت التي التدميرية القوة أضعاف سبعة يعادل ما وهو القنابل،

 العالمية الحرب نهاية في األميركية النووية بالقنابل قصفهما بعد اليابانيتان وناجازاكي

 .!!!(الثانية

 فبراير، 31 في النار إطالق وقف بوش يعلن أن وقبل للحرب، األخيرة 00الـ الساعات وفي)

 ،!المتراجعين العراقيين الجنود ضدّ  المستمر هجومها والبريطانية األمريكية القوات صّعدت

 عندما أحياء وأحرقتهم بالقنابل منهم اآلالف والبريطانية األمريكية الحربية الطائرات وقصفت

 بالدبابات مقطورة جرافات األمريكية القوات ستخدمتإ كما ،القصف جحيم من بالهر حاولوا

   !(االستسالم حاولوا عندما أحياءً  العراقيين الجنود من آالف ودفن لقتل

      : الحرب بداية قبل" بيكر جيمس" األسبق األميركي الخارجية د وزيرعّ وَ تَ لتنفيذ 

  ؟!"الوسطى العصور إلى العراق سنعيد إننا"

 ..وغداة تلك الكارثة



  :ليعلن..العراقيين  الضحايا من اآلالف مئات جثث على( بوش االب) وقف

 . !"الجديد العالمي للنظام فاتحة ستكون الصحراء عاصفةان "

   !!" للشعوب المصير تقرير وحق والديمقراطية والرخاء السالم "بـ العالم ووعد

والى  8668الذي إتضحت معالمه بتدمير العراق أرضا وشعباً منذ !(.. العالمي الجديدالنظام )

اعتمده و 8699أعده عام مشروع فرناند لويس لتقسيم بلدان المنطقة الذي  )وبـ..اليوم

الذي رفع االخوان للسلطة ، وأشاع "  3088ربيع الناتو " من خالل و،  (8613الكونجرس 

 !!ونات شعوب المنطقةالفتنة واإلرهاب بين مك

 تهلحماي المتحدة الواليات تدخلت 8668 مارس أواخر في( صدام حسين)نظام  َتَهرءَ عندما   

 نالذي شعل فتيلها الجنود المنسحبون من الكويتأالتي  شعبيةال نتفاضةاإل يد ىعل السقوط من

  !"!قوات التحالف " التي نفذتها  المَتَعَمَدةالجماعية  بادةاإل من و  جَ نَ 

 مارس /8 من)التي اندلعت  العراقيين انتفاضة من قمعحسين صدام ..آنذاك " بوش االب" نَ كَّ ومَ 

 قتلهم الذين عدد بلغ حيث..  عشر ثمانية أصل من محافظة عشر أربع في( 8668 ابريل 5 الى

) كثر من أ المنتفضين مقاومةزمن  من(  يوم 80)  خاللـ فقط ـ  العراق جنوب في النظام

  "!المجيد حسن علي"  مكتب في عليها عثر التي الوثائق حسب(.. إنسان الف 200

 ،الشعبية االنتفاضة ممثلي مقابلةـ في ذلك الوقت ـ  األمريكيون العسكريون المسؤولون ورفض

التي "  النار إطالق وقف اتفاقية"  شروط رسمياً  ينتهك (نظام صدام)وتركت القوات االمريكية 

 لالنتفاضة الدموي القمع في مهمته من لتسّهل" ..خيمة صفوان " فرضوها على نظامه في 

  !الشعبية

 في القمع من الفارين العراقيين الفآ مئات الحارقة بالقنابل" صدام" قوات هاجمت عندماو

 الطائرات قامت عليها، السيطرة النظام أعاد أن بعد للعراق، والجنوبية الشمالية المناطق

 !العراقيين مذابحوتوثق  لتتفرج عال طيران مستوى في محدودة بدوريات مريكيةاأل

 رقم)  القرار 8660 أغسطس من السادسقد أصدر في " مجلس االمن " كان ..وقبل ذلك 

 . العراق على شاملة قتصاديةإ  عقوبات بفرض(  998

 :الحظر لهذا المعلن الهدف وكان

 . (!الكويت من قواته سحب على إلرغامه نظام صدامى عل التضييق) 

 : بذريعة.. نافذة العقوبات ظلت العراقية القوات نسحابإ رغم ولكن

 األمن مجلس قرارات تطبيق على وإرغامه الشامل الدمار أسلحة من العراق خلو من التأكد)

) . 



د    اإلمبريالية قبل من وليست على نظام صدام ، ،العراقيين على فُرضت التي العقوباتتلك  وُتع 

 غير"  منظمة جماعية إبادة"  عملية منذ ذلك التأريخ الى اليوم ،وحلفائها  األمريكية

 !..مسبوقة

 ..3002تمهيداً للغزو عام ..ستمرت تلك العقوبات تنخر بجسد وروح العراقيين ووطنهمإو

 الهيئة )..المتحدة األمم إحصاءات قالت" ..قبل الغزو بعدة أشهر"  3002  عام في بدايةو

  (: العراقي الشعب إبادة عمليةشرعنت التي الدولية 

 يساوي للموت معدل يعني ما وهو الحرب، بداية منذ العقوبات بسبب عراقي مليون 8.9مات )

 5 سن إلى يصل أن قبل يموت عراقيين أطفال ثمانية كل بين من طفل. . يومياً  عراقي 350

 من% 90 تعاني.مرات خمس األطفال بين بالسرطان اإلصابة معدالتتضاعفت .. سنوات

 صالحة مياه على الحصول يمكنهم فقط المدن سكان من% 50.األنيميا من الحوامل النساء

. للشرب صالحة مياه على ونحصلي الريفية المناطق سكان من%( 22)من بكثير أقل. للشرب

مس  خط تحت يعيشون السكان معظم..الحقيقية للمجاعة يتعرضون( شخص ماليين 0) السكان خ 

 على القدرة وعدم الجوع بسبب المدرسة يترك عراقيين أطفال أربعة كل من طفل..الفقر

 (!الدراسة مواصلة

  ..تلك المّتحدة األمم إحصاءات وحسب

  !فقراً  البلدان أشد من يعد بلد إلى نسبياً  غني بلد من عاماً  عشر ثنيإ خالل العراق تحّول) 

 مستوى في"  اليونان"  يماثل كان بلد من حواله المستمرة االقتصادية والعقوبات بوفالحر

 جنوب أفريقيا في " مالي"  عن التنمية في مستواه يزيد ال بلد إلى ، االقتصادية التنمية

 !(الصحراء

 : أن ىإل تقاريرال شارتوأ

 للشعب االجتماعي فالنسيج العراقي، المجتمع صفوف في يستشري اليأس من نوعاً  هناك)

  !(التحّمل ىعل قدراته نُزفتستُ أ أن بعد يتحلّل

 وعلى. عمل بدون العراقيين تاركة أبوابها ت غلق التجارية والمشاريع فالمصانع. قاتمة الصورة)

 هجر وقد. رواتبهم قّوض التضخم أن إال وظائفهم، في الحكومة موظفي بقاء من الرغم

 سيارات قيادة أو الشوارع في السجائر لبيع وظائفهم الجامعات وأساتذة والعلماء المهندسون

 العراقية العائالت من العظمى والغالبية !..البقاء ومجرد" العيش لقمة" أجل من الصيد أو األجرة

 البقاء، أجل من الغذائية المواد على الحصول فيغير الكافي  الحكومي التموين على تعتمد

 (!!!السوداء السوق من ألطفالهم الدواء لتوفير حصصهم لبيع منهم عدد ويضطر

 إلىفقط  الكفاءات أصحاب من العراقيين المهاجرين عدد بلغ 8661 - 8668 من الفترة وخالل

ضمن إستراتيجية  ..!كفاءةذو و عالماً ( 2950) الغربية وأوربا وكندا المتحدة الواليات

فراغها من العقول إل"   الدول الفاشلة "من (  !!الكفاءاتحتواء إجذب و)الرأسمالية العالمية 

 !التي نفذتها بعد الحرب العالمية الثانية مع العلماء االلمان بعد هزيمة هتلرك! ..المنتجة والمبدعة



 : بغداد في الغذاء مقابل النفط برنامج ىعل السابق المشرف ،"هاليداي دينيس" إستقالة بب  وسَ 

 !!(مشروع وغير أخالقي ال عمل وهذا بأكمله، مجتمع تدمير بسبيل إننا)

 قبيل العراق، في اإلنسانية الشؤون لبرنامج الدولي المنسق ،"سبونيك فون هانس" وأعلن

 :ستقالتهإ

 . (!العراقي للشعب المستمرة المعاناة من جزءاً  أكون أن في أرغب ال أنا) 

 العراق في المتحدة األمم وليؤمس كبار من 50 من أكثر استقال 3002حتى  8668 عام ومنذ

 هي..التي تفرضها الواليات المتحدة من خالل االمم المتحدة العقوبات " أن وهو السبب، لنفس

 .!!" العراقي للشعب إبادة

الكوارث التي " عن  سؤال على رداً " أولبرايت مادلين" السابقة األمريكية الخارجية وزيرة قالت

 : 8669 عام مايو 83 في تليفزيونية مقابلة في" ..العراق  سببتها العقوبات الدولية على

 . (!ذلك يستحق الثمن أن نعتقد لكننا جداً، صعباً  ختياراً إ كان ذلك أعتقد)

 :"أولبرايت" قالت 8669 مارس في( تاون جورج) بجامعة محاضرة وفي

  ..الدولية بالقرارات العراق يلتزم عندما ُيرفع لن الحصار إن) 

 ..معه نتحاور أن يمكننا حسين صدام نظام غير جديد نظام جاء لو

 . !!(!!االقتصادي للحظر بها التنبؤ يمكن نهاية توجد ال الحالة هذه في حتى ولكن

 والجماعات والحركات للدول" رشى" كـ وثرواته العراق نفط يبيح(  صدامنظام )  كان وعندما

 المعارضة " كانت..الغزو سبقت الذي العقود خالل له عمهاودَ  هاد  و   كسب لقاء الطفيلية

 والبريطانية االمريكية المخابرات بفيء ل  ظ  ستَ ـ تَ  "! العلمانية "ـ الطائفية والعرقية و ! "العراقية

تحرير "بقانون  ثرواته ونهب العراقوتدمير  غزو لمخطط ذعاناإل لشرعنة.. واإلقليمية 

 !8661كلنتون عام  ه  رَّ قَ أالذي  "!العراق

 بقصف وقامت العراقية، الحدود على برية قوات المتحدة الواليات نشرت 8669في عام و

 قوات ضد لنجدته بارزاني مسعود من بطلب أربيل صدام قوات جتاحتإ عندما.. العراق

 إضافة عليها تسيطر كانت إربيل التي من إلخراجها تهما ،مواجه أثناء الطالباني

  !الحزبينأبان الحرب بين ..للسليمانية

 أيام أربعة مدار ىعل وحشية بصورة العراق المتحدة الواليات هاجمت8661 ديسمبر 89 فيو

 ". !الصحراء ثعلب " بعملية عرف فيما رمضان شهر أثناء..دون إنقطاع 

 : بحجة . الثانية العالمية الحرب منذ األطول المتواصلة األمريكي الجوي القصف حملة د  عَ وت  



 والبريطانية األمريكية الدوريات على نيرانها بإطالق العراقية الجوي الدفاع قوات قيام) 

 مباشراً  انتهاكاً  يعد هذا أن عتبارإب..في مناطق الحظر الجوي  الرادار بأجهزة ومالحقتها

 . !(المتحدة األمم لقرارات

 !المتحدة األمم قبل من قرار أي بشأنها يصدر لم الجوي الحظر مناطق أن من الرغم على

 تدعي كما ليس، العراق وشمال جنوب في الجوي الحظر منطقتي فرض وراء من الهدف نا

 ..واألكراد  الشيعة حماية المتحدة، الواليات

 شمال في المتحدة لألمم التابع الغذاء مقابل النفط برنامج تنفيذ عن ولةؤالمس الموظفةكما تقول 

 : آنذاك العراق

 في السلطة علي الشيعية األغلبية تسيطر أن في رغبة أي وبريطانيا المتحدة للواليات ليس) 

 تبقيا أن هي الدولتان هاتان تتبعها التي السياسة. االستقالل على األكراد يحصل أن أو بغداد

 مع ولكن حسين، لصدام لنظام قالقل في ليتسببا الكفاية فيه بما أقوياء واألكراد الشيعة

 سياسة هذه..قمعهم في ليستمر الكفاية فيه بما قوي حسين صدام أن الوقت نفس في ضمانهما

 سياسة هي..  اآلن وحتى األولى العالمية الحرب خالل البريطانية اإلمبراطورية أيام من متبعة

 .!!!(تسد فّرق

 على جميع نواحي حياة العراقيين فرضته االمبريالية  ذلك هو التراكم االستالبي الذي

 !3002عام  الذاتية والموضوعية للغزولتمهيد الظروف ..

 دبليو جورج الرئيس أعلن ،3003 الثاني كانون 36 في ألقاه الذي االتحاد حالة عن خطابه في

 :بوش

 تهديداً  يشكل وإيران، الشمالية كوريا مثل وأنه، ،"الشر محور" في عضوا كان العراق بأن) 

  !(.المتحدة للواليات القومي لألمن خطيراً 

 :بوش وأضاف

 الجمرة لتطوير تآمر العراقي والنظام. اإلرهاب ويدعم ألمريكا بعدائيته يتباهى يزال ال العراق)

 عمليات على وافق نظامال وهذا... عقد من ألكثر النووية واألسلحة األعصاب وغاز الخبيثة

 ساعياً . المتحضر العالم عن يخفيه شيء لديه نظامال وهذا المفتشين، طرد ثم - الدولية التفتيش

 الخطر تشكل الشمالية ـ وكوريا والعراق ـ إيران األنظمة وهذه الشامل، الدمار أسلحة المتالك

 مع لتتناسب الوسائل لتعطيهم لإلرهابيين األسلحة هذه توفير ويمكنها والمتنامي، الجسيم

 !(!! كراهيتهم

قة اإلرهابيين إن الواليات المتحدة االمريكية هي ..وأثبتت جميع الوقائع والوثائق  صانعة ومسو 

االفغانية والدولية ، وشظاياها اإلقليمية ( القاعدة )في نيكاراغوا مرورا بـ( الكونترا )إبتداًء من 

التنظيم الدولي " وليس إنتهاًء بـ..في سوريا"جبهة النصرة"و"دولة العراق االسالمية"كـ

 "!!لإلخوان



 حصول): ذلك في بما العراق، ضد الباطلة اإلدعاءات من عدداً  بوش دبليو جورج إدارة وقدمت

،  ةالمقطور المختبرات في سرية أسلحة لديه العراق وان.. النيجر من اليورانيوم على العراق

  !(العراق أنحاء جميع في معزولة مرافقفي و

 !!بعد احتالل العراق زيفها أثبت بل االدعاءات، هذه من أياً  تثبت ولم..

 وقصفت (الجنوبية التركيز عملية)  إلى(  الجنوبية المراقبة عملية)يريغتم ت ،3003 يونيو في

 العراق"  النخبة"  المركزية المخابرات وكالة فريق ودخل ،العراق أنحاء مختلف في مواقع

 المخابرات وكالة من الفريق هذا ويتكون) . .الى العراق 3003 عام يوليو 80 يوم مرة ألول

 العمليات قيادة ،" النخبة"  األمريكي والجيش،  الخاصة النشاطات قسم"  النخبة"  المركزية

 الواليات لقوات بأسره العراق في المعركة ساحة ممهدين (معا(. JSOC) المشتركة الخاصة

 .!المتأهبة لغزو العراق المتحدة

 ،3002 الثاني كانون/يناير 39 في في األمن مجلس أمام بيانه في صرحقد  البرادعي وكان

 :العراق المتحدة الواليات غزو ق َبيل

 في مشبوهة نووية أنشطة أي على اآلن حتى يعثر لم الذرية للطاقة الدولية الوكالة فريق إن) 

 . (!العراق

 بوجود يفيد بما الشامل الدمار أسلحة على التفتيش فرق رئيس(  بل كس هانز) تقرير يأت لم كما

 حرب مبررات في التحقيق بدء عند صّرح قد(  بلكس هانز) وكان..العراق في منها أي

ك) بأن العراق على المتحدة الواليات  :أبلغهم قد األميركي الرئيس نائب (تشيني د 

  !!.(للحرب تبرير إلى الوصول عدم حال في مصداقيتهم من االنتقاص إلى سيسعون بأنهم) 

 على دقيقة 60 انقضاء بعد أي جرنتش بتوقيت 03:20 الساعة وفي 3002 مارس 30 في

 في نفجاراتاال دوت.. العراق بمغادرة حسين لصدام (بوش. و. جورج) اعطاها التي المهلة

" ! الفرصة ضربة " لتوجية اوامره صدرأ انه األمريكي الرئيس صرح دقيقة 05 وبعد.. بغداد

 !فيه اً متواجد حسين صدام أن يعتقد منزال ستهدفتأ ضربة كانت أنه بعد فيما مَ ل  ع   الذي

 هي سابقة في أقرت األمريكي الشيوخ بمجلس االستخبارات لجنة ) وبعد كارثة الغزو فإن

دبليو  جورج األمريكي الرئيس إلى مباشر بشكل اللوم يوجه مكتوباً  تقريراً  نوعها من األولى

 ...العراق حرب لتبرير االستخباراتية المعلومات استخدام إساءة بتهمة،  وإدارته بوش

 بخداع بوش إدارة قيام أكدت قد ، للكونجرس السنوي االستخباراتي التقرير سطور وكانت

 وكذلك ،" القاعدة وتنظيم حسين صدام نظام بين تصاالتإ"  عن تحدثت حين.. األمريكي الشعب

 الرئيس تصالإ حقيقة حول الحقيقية ستخباريةاإل التقييمات بدقة السياسات صانعو ينقل لم

 تعاون عن أسفرت قد االتصاالت هذه بأن العام، الرأي لدى االنطباع لتترك،  بالقاعدة العراقي

 !القاعدة تنظيمو العراق بين كبير

 األبيض البيت السيما بوش إدارة في كباراً  مسؤولين روكفلر السيناتور وكذلك التقرير اتهم وقد

 التأييد لتهيئة.. االستخبارات تقرير من فقط يريده ما نشر أجل من صالحياته أستغل الذي ،



 ستخباراتيةإ وتقارير معلومات بمناقشة كبار مسؤولون قام الذي الوقت في،  الحرب لدخول

 طالعاإل من العام الرأي ومنعوا،  الحرب نحو بوش إدارة أهداف تأييد بغرض،  العلن في سرية

 !(بوش إدارة وتردده تقوله ما مع تتماشى ال ألنها مهمة معلومات على

إستباحت العراق  التي الغزاة مجنزرات مع القادمين" المعارضين" فإن..تلك الحقائق رغم كل 

ب هم    ..أولياء على العراق" بريمر " ون صَّ

لُوا) .. ع  ُهم   ج  ابِع  انِِهم   فِي أ ص  ا آذ  و  ش  غ  ت  اس  ُهم   و  اب  وا ثِي  رُّ أ ص  ُروا و  ب  ك  ت  اس  اًرا و  ب  تِك   (!!!اس 

وإستبدالها ) وقوعها بحجة إسقاط الدكتاتورية للحرب قبل" التحريض " دولم يتوقفوا عن

  ..(!بالتبعية لالستعمار

 :ويسمون ..لحد اليوم يبررونها بل انهم 

 ..الكارثة التي خربت البالد وذبحت العباد 

 "!!تحرير العراق" حرب 

 آخر وغادر بغداد في األمريكي العلم بإنزال 3088 ديسمبر 85 في رسميا الحربلقد انتهت 

لكن تداعياتها ستظل تختطف أرواح العراقيين ..3088 ديسمبر 81 في العراق أمريكي جندي

الى حين كشف أسرارها ، وفضح المتورطين  هدد وجود وطنهمتستنزف ثرواتهم ، وتُ  ، و

إلعادة ..الدوليين والمحليين فيها أمام الشعب العراقي والرأي العام العربي واالقليمي والدولي

ٍر من " تنمويوعي وطني " و..تقدمي مناصر لشعبنا" إقليمي ودولي رأي عام " إنتاج  هَّ ُمط 

قادر على إستئصال آثارها ومعالجة ..تخوينيةالطائفية ، والعرقية ، والعقائدية التكفيرية وال

  !!ّتداعياتها

 وبعض بغداد في النطاق واسعة ونهب سلب عمليات بدأت 3002 أبريل 6 في بغداد سقوط بعد

،  مختلف وسائل االعالم عبر كله للعالم" االرهابية"  العمليات هذه نقلت وقد،  األخرى المدن

 المخابرات ضمنها ومن فقط والداخلية النفط وزارتي مباني بحماية األمريكي الجيش قام حيث

،  النووية والمنشآت،  األسلحة ومشاجب،  كالبنوك األخرى المؤسسات وبقيت،  العراقية

 الكافي العدد توفر عدم إلى ذلك األمريكي الجيش قيادات توعز،  حماية أي بدون والمستشفيات

 !!األخرى المواقع لحماية لجنودها

 :السرقة المنظمة ستر علىتلت

 )التي  ثريةأ قطعة 890000 المتحف من ترقس   حيث.. العراقي الوطني متحفلل .8

 .( عاديين أفراد قبل من اسرقته يستحيل

آالف نهب إضافة الى ..العراقي الجيش معسكرات من الحربية الذخيرة أطنان الفآل .3

ومنصات الصواريخ مدى والمدافع البعيدة الوالطائرات العمودية الدبابات والمدرعات 

 !صناف واألنواعالمختلفة األ

،  اليورانيوم من طن 800 على حتويي كان يذال.. التويثة في النووية ألبحاثا مركزل  .2

 !!!" مجهولة"  جهات إلى المركز هذا محتويات بنقل" معلومة " شاحنات قامت حيث



منذ عملية ..العراقيةلسرقة وتصفية العقول مدبرة كبر عملية وسبقت الحرب وأعقبتها أ .0

 !إختطاف العلماء االلمان عقب الحرب العالمية الثانية

التي إضافة لعمليات النهب والتخريب المنظمة التي قامت بها قوات االحتالل او تسترت عليها 

 ..ريخ البشريةأتالف شواخص تإتسببت في 

 سقوط بعد صرح " عنان كوفي" آنذاك  المتحدة لالمم العام السكرتير ان بالذكر الجدير ومن

 !المتحدة األمم لدستور منافيا كان الغزو ان بغداد

 ..وكانت الصفحة الثانية لجريمة الغزو

 ..الى اليوم  ئالتي لم تنظف"  إشعال الفتنة الطائفية" جريمة 

مدياتها  تتشظىو..السلفيالتكفيري " اإلخواني " الى الفكر !" المعرفية "والتي تمتد جذورها 

 قتصاديا ومعرفياإتحتضنها أكثر البيئات االجتماعية تخلفا و..الى خارج حدود العراق التدميرية 

 ومعلوماتية  ، تقنية  كبر المراكز االستخبارية خبرة  أ ديرهاوت  ..داخل العراق وخارجه

 !!شد الجماعات توحشاً وتخلفاً أوتنفذها  ..والإنسانية..

و العرقية أنزلقين في هاوية الطائفية و مُ أ..رهاب ُمذعنين لإلغير "  عدلقضاةً " مما يستدعي 

 :  يستنطقون الوقائع المادية للكشف عن"  عدلٍ  قضاةُ "  ..الموبوءة بالفساد والكراهية

  َ؟ للفتنة الطائفية طَ طَ من خ 

 ض عليها ؟رَّ حَ  وَمن 

 وَمن إحَتَضَنها؟ 

  َ؟ أشعلها نوم   

  َها؟لَ وَّ ن مَ وم 

 وَمن َسلََّحها؟ 

 قها؟  وَمن َسوَّ

 وَمن أفتى بها؟  

 وَمن َيَتستَّر عليها؟ 

 وَمن ي ديم ها؟ 

 ؟جهارو  وي   وَمن يؤمن بها  

عن عدد الضحايا وهوياتهم مثلما التفضح  تتجنب الكشف" ! ة الوطنيةح  حكومة الُمذاب  " بل ان 

على ..المجرمين  للتستر على" المتحاصصين " بين " التنافقات " إلتزاماً منها بـ..لةتَ هويات القَ 

 !!حساب دماء العراقيين ومصير وطنهم

 إن عقب على رأسا الدنيا سيقلب ما الحقائق من جعبته في) بأن كثر من مرة أ المالكي هدد 

 (!!كشفها هو

 !!؟ ( جعبته)العراق ليقلبه المالكي عندما يكشف ما في " دنيا " والندري ماذا بقي في 



.. والخراب الممنهج لبالدهم .. كثر من هذا الموت اليومي للعراقيين أ المالكي ينتظرذا وما 

  !!؟ما في جعبتهلنا المالكي لكي يكشف .. الالاخالقي لثرواتهموالنهب 

 صدرأ المالكي، نوري العراقي الوزراء رئيس مكتب ان المتحدة لالمم وثيقة في ورد 

 !القتلى بأعداد المتحدة االمم تزويد بوقف الصحة لوزير تعليمات

 في العنف ضحايا حصاءإ في المتخصصة البريطانية "كاونت بادي إيراك"  منظمة وأعلنت

 االجتياح منذ العراق في القتلى عدد أن ،3082 مارس /آذار في نشرته تقرير في العراق

 !األقل على ألفا 313 بلغ ،3002 عام األمريكي

 بحوالي العراق في القتلى عدد فيها قدر البريطانية الطبية "النسيت" مجلة نشرتها حصائيةوفي إ

 !.3002 مارس في العراق على المتحدة الواليات قادته الذي الغزو منذ الفا 950

 اإلنسان حقوق وزارة عن صدر تقريراً  األمريكية (تايمز انجلس لوس)  صحيفة نشرتو

 األول تشرين 28 حتى 3000 العام بداية منذ قتلوا شخصاالف  15961 إن يقول العراقية

 التي الوفيات شهادات على التقرير واعتمد.. آخرون 865 809 جرح فيما ،3001 أكتوبر/

 مؤتمر أمام بكلمته االسبق العراقي الصحة وزير كشف كما. العراقية الصحة وزارة أصدرتها

 وحتى 3002 عام منذ العراقيين من العنف ضحايا عدد أن 88/3009/ 88 بتاريخ جنيف في

  ...قتيل ألف 850 بلغ قد التاريخ ذلك

 !!!العنف لضحايا لحكوميةا الرسمية لالحصائيات واضحا تناقضا األرقام هذه وتشكل

 (في  والكتابة القراءة على القادرين نسبةوصلت  الدولية، اإلحصاءات خرآ حسب

 حيث ،%90 يقارب ما فبلغت ،الحديث العراق تاريخ في مستوياتها أقل إلى العراق

أهلكت البالد  التي للحروب نتيجة التامة األمية من بالغ عراقي ماليين 9 من أكثر يعاني

 82 من أكثر دامو..جفف نسغ حياة العراقيين  الذي االقتصادي والحصار،  والعباد

 .. (عام

 على تقضي أن الحكومة كادت الفائت، القرن من والثمانينات السبعينات فترة في)علما انه 

 !(!تماما األمية

 في الرعاية  األوسط الشرق فيالدول  أفضل بين العراق من كان 8610 عام في

 ..الصحية حسب تقارير منظمة الصحة العالمية

 !!!% 60 بنسبة العامة الصحة تمويل حسين صدام نظام قطع 8660الحصار عام  إثرو

الذي جاء  3002 يوليو في( العالمية الصحة منظمة)و( اليونيسيف) لـ المشترك التقريروحسب 

 :فيه

 الصحية الرعاية ركزعلى 8690منذ  فان العراق ،في المنطقة  البلدان من لغيره خالفا )

 اإلجراءات مع المتطورة المستشفيات من غربي نظام على العراق وضعت التي ، ةالشامل



 سكان من% 69 فإن8660 عام قبل و...المتخصصين األطباء قبل من تمَ د  وق   المتقدمة، الطبية

 ...(!مجانا األولية الصحية الرعاية على يحصلون الريف سكان من %98و الحضر

 اثناء الغزو (  ة التخريبية الغوغائيةلاآل)و (اآللة الحربية االمريكية)"  تحالف "دمر

والجسور ، واالتصاالت ، محطات الكهرباء  ومنها، ساسية للعراق مرتكزات البنية األ

العامة،  الصحة ومختبرات أهم المستشفياتو، والصرف الصحي ، ومحطات المياه ، 

، والثقافية ، والتعليمية ، والخدمية ، والتجارية ، والزراعية ،والمنشآت الصناعية 

قبل االنتفاضة (  8668)عام  ممنهجةالتدمير الخالل موجات وكذلك فعل ..والتارخية 

 !" ..البيداء غوغاء" بفعلو خاللها !" عاصفة الصحراء"من خالل 

 :لتساءل المنطقياثير مما ي

من ـ شفافاً نزيهاً ـ للكشف ع  اً تحقيق"..!إنتصارها " بعد  (دولة المحاصصة) فتح تلماذا لم 

 !!؟؟(الداخليين والخارجيين)وراء تلك الكارثة الممنهجة من المخربين مع الغزاة قف و

منها  دَ ول  الترسانة التي أمست و..التدميريخر للعدوان العسكري التي شكلت الوجه اآل..الكارثة 

الذي والفني والمصدر المادي التسليحي والمعلوماتي ..قوته وديمومته منها يستمد و، االرهاب 

 !!!الى يومنا هذا؟؟؟..المؤثرة وضحاياه ةالنوعي ههدافأيحدد 

المتجول في  اإلرهاب " قدرة" ــ إضافة للتدخل الخارجي ـ ل( المادي)شكل السبب الرئيسي تو

على وقف هذه الدولة " قدرة " دون ..العراق على سفك دماء العراقيين وتدمير حياتهمجغرافية 

 ! !!الدوامة المرعبة

يَّسين بعقائد السوء (نيالمستقل) نيرجال القضاء الوطني ندعولهذا  نَّسين ..غير الُمس  أو الُمد 

  .. يمةللتحقيق في تلك الجر..بسياسة اإلنحناء

من دستورهم (  98المادة )التي حرص المتحاصصون عندما وضعوها في "..الخيانة العظمى" 

 !!وسيفاً يشهره االقوياء بوجه خصومهم..أن تبقى فقاعة مجوفة بال مضمون..

 :في دساتير الدول االخرىالدقيق خالفا لتوصيفها  

 الواليات عدو إلى شخص انضم إذا.. العظمى بالخيانة اإلدانة تتم:  األمريكي الدستور فيجاء ) 

 من شاهدين شهادة أو علنية محكمة في االعتراف خالل من ذلك وثبوت األمريكية المتحدة

 .!(العلني الفعل نفس

 وأمنها الدولة سالمة تمس جريمة كل.. العظمى الخيانة)  تعتبر  المصري الدستور وفي

 المصرية القوانين في عليها منصوصا ويكون الجمهوري، الحكم نظام أو أوالداخلي الخارجي

 المؤقتة أو المؤبد ".الشاقة األشغال أو اإلعدام عقوبات القوانين هذه من أي في لها ومحددا ،

 !("المؤقت أو لمؤبدا االعتقال أو

ِبت  لكي   :ـ كما غيرنا ـ من شعوب االرض ُنث 

 :ضاةً ن في عراقنا قُ إ



 .. وميكافيليتهاالسلطة عقيدة عن ـ مستقلون ـ  

 ..وينتمون للشعب ومصالحه

 ..ويتمسكون بإنفاذ الحق العام وإقامة العدل 

 !المتنفذين تنفيذ القوانين بحق المجرمينان تغافلت السلطة عن حتى و

مراء أ)بعض تورط تؤكد قة ثَ وَّ والم  المعطيات والتداعيات المكشوفة الوقائع وان كل رغم 

ـ التي أشرنا اليها وحركاتهم في تلك الجرائم وميليشياتهم ، حزابهم أو، تباعهم أو( المحاصصة 

 ..!!بحق العراقوغيرها ـ 

لتغطية .. فيما بينهم" التنافق " سوى دريئة يتسترون بها بـ( المحاصصة )وما تشبثهم بـ

 !جرائمهم بحق العراق وأهله

" !زنبيل " رلمان بـمر اليوم الى إبتداع صفقة إقرار القوانين في البحتى وصل بهم األ

 :ونسوا القول التحذيري المأثور..السليمة مع النطيحة والمتردية القوانين لخلط ..واحد

 !خوف الصحيحة تجربُ ..التربط الجرباء جنب صحيحة

 ..وأشد ما يرتعدون منه 

والمتفجرة في  8692الممتدة من شباط هو فتح ملفات ووقائع تلك المرحلة المريرة 

 ..وت ل غم مستقبلنا..حاضرنا

ـ طيح ل ذلك المشروع ويُ لزِ ز  سيُ " برنارد لويس " فضح المتورطين في تنفيذ مشروع ن أل

 !والالهثين خلف سرابه..بقراصنته وتابعيهوواقعياً قانونياً ـ 

 :هي ..لتنفيذه وضع له اداة تدميريةالذي  "المشروع"ذلك 

وإنشاء  .." الفوضى الخالقة "باسم  وتمزيق شعوبها، الدول  لتفكيك" النزاعات الداخلية "تفجير 

 !البعض تستقوي بالخارج على بعضها" !متنازعة"دويالت طائفية وعرقية 

م أمر دركوا األأ "المشروع تنفيذ ذلك الحتالل وطننا وستقدموا الغزاة إالذين " المتحاصصون"و

بين شظايا الدول هي توالالمن عالالمنقطيك والنزاع كمندفعون نحو هاوية التف"..  دركوالم يُ 

 ..والمنافذ ..والموارد .. ..والمياه  ..الحدود و..الوجود على دموي "  نزاع" ..المفككة 

وجغرافية .. القتيلة  قتسام ممتلكات الدولةإومصادر الطاقة ، و

 ..الخ..والوالء..والسالح..والتاريخ..عراقاأل

 كانكما !"..بعد خراب العراق " ولكن ..في النهاية ..ستئصالي سيسحقهم جميعاً إ" نزاع " 

 !!مصير ُمفككي يوغسالفيا 



في "  المناطق المتنازع عليهاجرثومة "  أفشو بانت سمومه عندما" متعدد الرؤوس نزاع" 

" بها  يتوعد"  متناحرةدويالت  مشروع " وجعلوا العراق ..المفاهيم السياسية العراقيةنسيج 

   !8661منذ عام  كل حين"  بايدن زيفجو

ومن يقف  3002و 8668حرقوا عامي أالذي نهبوا و" الحواسم"الكشف عن هوية كما ان 

 :فضي الى سي  ..وراءهم

قةـ في مفاصل الدولة ـ اليوم ـ الكشف عن هوية االرهابيين القابعين  .8 ر  بما فيها ـ  الُمخت 

يتسترون على المجازر الجّوالة في طول العراق  الذين..منية والعسكريةاألجهزة األ

 ..وعرضه

 المالكي نوري الوزراء رئيس الزاملي حاكم النيابية والدفاع األمن لجنة عضو طالب) 

 لتورطهم أو ، االمريكية بالمخابرات إلرتباطهم العراقية اإلستخبارات قيادات بتغيير

 !(88/09/3082/ !خاصة بصفقات

الدولية " جنبيةمين بالمخابرات األالم حتَ للسلطة " المعارضين"فضح االرهابيين  .3

 !!(التنظيم الدولي لإلخوان)المرتبطين بمشروع .."واالقليمية

لإللتئام  3082تموز  82/80خالل يومي كثر من سبعين بلدا أمن "  خواناإل"لهذا تداعى 

رتدادات إلتدارك " ردوغان أ" بضيافة "  خوانيةعاصمة الخالفة اإل" السري في اسطنبول 

في تونس ، وليبيا ، وغزة ، " اإلخوان " نهيار إخشية .." خوان مصرإ" ـطاح بأالزلزال الذي 

وتعمق .. "نسيج االخوان الدولي المسلح في سوريا " تفكك بوادر مع ..والمغرب ، واليمن 

 عددها في البريطانية الجارديان صحيفة مراسل نقل..) وإتساع التناحر بين المجموعات المسلحة

 شرقي في القاعدة بتنظيم المرتبطة" النصرة" جبهة امراء احد عن تموز/يوليو 80 في الصادر

 الحر الجيش الى سوريا وتسليم االسد بشار بنظام االطاحة أجل من نقاتل ال نحن " قوله سوريا

 ..(!" ملحدة علمانية دولة القامة

وسط ..المستيقظة منها في بلدان الخليج لتالنائمة وتكب" خوان اإل" خاليا  حتإنفضفي وقت 

ون فَرة .."القرضاوي"مؤشرات سحب القطريين أيديهم من الحريق الذي أفتى لهم به داعية الناتو 

 !لزعزة إستقرار تلك البلدان( اإلخوان)المجتمعات المحلية الخليجية من ممارسات 

في اسطنبول عن مواقف متشنجة وإجراءات إنفعالية ئ االجتماع الطار لهذا تمخض

مسؤوال للمكتب السياسي .. تونس ( خوان إ)زعيم "  راشد الغنوشي" أ ختتم برفع و..متطرفة

 صبحي التأسيسي، المجلس في "النهضة"كتلة  رئيس دَ عَ وَ تَ الذي ..للتنظيم الدولي لإلخوان

 .مرسي محمد المعزول، المصري الرئيس شرعية عن للدفاع المؤيدة المظاهرات خالل عتيق،

باح تونس في الشعب إرادة يستبيح أن يحاول من إن):قائال تونس " تمرد  " شباب   !..(سُيست 

 "!جهادية"موت كتيبة  05على يد مصر وجيشها بالويل والثبور " االخوان الدولي"بيان د هدو

 للدولة الجنوبية الحدود عندتحت أنظار الجيش االسرائيلي منذ سنوات بأمان كامنة تكفيرية 

وتشهرها اليوم " ..إسرائيل " الصّماء بمواجهة " الثقيلة " و" النوعية " ، بأسلحتها العبرية 

) إلستعادة وبدأت تسربها الى القاهرة وباقي المحافظات المصرية ، الجيش المصري ،  بوجه

 عسكرى مصدر قال)ذتها الماليين في مصر قبل ان تكمل عامها االولالتي نب( دولة االخوان 



بة الى القاهرة  المضبوطات إن" السابع اليوم"لــ مصري مسؤول َهرَّ  تم والتي..التي كانت م 

 بقوام تشكيل تكفى مختلفة، عسكرية ومهمات صواريخ من 89/09/3082 اليوم عليها التحفظ

التابعة "  الكتائب المتعددة الجنسيات" تلك  ..(للقتال تستعد مسلحة نظامية قوات داخل" كتيبة"

الدموية الكارثة نفس الى مصر التي تهدف الى إستدراج شعب ( ..التنظيم الدولي لالخوان)لـ

 ..!!وليبيا واليمن في العراق وسوريا يديرونهاالتي 

 ..االقليميوناالمريكان وتابعهم االوربيون وذيولهم ..بمباركة ودعم وتغطية الغزاة

ٍم محلي للغزاة....وأدالّء للغزاة..دائماً هناك غزاةٌ ف وِطُئ ق د   !وُمتخادمين للغزاة.. وم 

 :الى ونضرَّ عَ تَ ويَ ..وأشقائه العراق   ضَ رَّ عَ وتَ 

 !!بجيوش االمريكان وحلفائهم "  الغزو" رهاب إ

 !!بمفخخات التكفيريين ونظرائهم" رهاباإل" وغزو 

 :نعود ونتساءلو

" اللصوص الكبار "مثلما تتستر على هوية ..رقام الضحاياأعلى العراقية تستر الحكومة لماذا ت

 ؟؟؟ !"االرهابيين المحليين والدوليين"و" المخربين اإلستراتيجيين"و

النها َتفضح ..متناع عن قول الحقيقة ـ الداخلية والخارجية ـ  لإل !"مبرراتهم " المحتلون لهم ف

 !شاريعهمنواياهم وت حبط م

 !ان لم تكن متورطة في تلك الكوارث..خفائها للحقائقإمايبرر العراقية وال أرى للحكومة 

 :في قاتلي بني طالب " دعبل الخزاعي" يقول 

يَّة معذورون إن ق    !!!رِ وال أرى لبني العباس من ُعذُ ......تلوابنو أُم 

  لمصالح اوسع طبقات  سس دستورية ديمقراطية تستجيبأان بناء الدولة المدنية على

 :وجود وفئات الشعب يتطلب

 !الدستور المدني التنموي (1

 !الوعي الشعبي الوطني الوقائي (3

  !االقتصاد الحقيقي المنتج (2

 ! العادل القضاء المستقل الحازم (4

 !المسؤول المحترف الجيش القوي  (5

 ! المنصفة المهنيةالشرطة  (9

 !الكفوءة النزيهةالدولة مؤسسات  (9

" إستبداد الخالص من "  أزمة "لمصريين وحقق لهم عبور الشقاء الـ  جزئياً ـ  ر  فَّ و  وهذا مات  

 ..باقل الخسائر"  اإلخوانيةالدولة 

  :رغم إلتباس الموقف الناجم عن



، وشحة الموارد بالمقارنة من هول الديون الخارجية األزمة اإلقتصادية الحادة والعميقة 

 والضغوط االمريكية على المؤسسة العسكرية الوطنية..، وضعف تنظيم القوى المدنيةوالداخلية

 !!!إلرباك الشعب والعقل المصري " اإلخوان " لنفخ الروح في رميم 

 ..فرغت  اليس ُمعيباً وجريمة التُ 

 !؟ن كل يوم بالعشرات ول العراقيأن ي قتَ 

أمان الوالأمن و..والسكن ..والتعليم ..والصحة..وال كهرباء ..بال ماء منهم ماليين الأن يعيش و

 !!الغنية بعقول مسؤوليها ؟ ..بمواردها " الفقيرة"كباقي شعوب االرض ..والحياة كريمة..

 !؟"العظمى الخيانة" بسبب

 !!؟..العراقي نسمع صوتاً عاقالً عادالً للقضاءأن دونما 

االرهابيين " ويقتص بالعدل الحازم من " ..!رهابيين الكباراإل" يقول كلمته دون خوف من 

ويكشف للشعب هوية قاتليه وناهبي ثرواته ومؤججي الفتنة بين  "التنفيذيين الصغار

الوطنية ال  المسلحة القوات سالح إال..وأن يجعل العراق إقليماً مجرداً من السالح ..مكوناته

دون ..الى القضاء كمجرميخفي سالحا  شخصيساق كل و)! ؟الميليشيات الطائفية والعرقية

 !!!؟؟ (إستثناء

هذه المرحلة  في العراق ويشهده شهده الذي للتدهور نيالذاتي نيالسببجميعنا يدرك ان و

 :هما..المجاالت جميعب

 وليس ،" شامل تنموي وطني برنامج"  الى المرتكزبين القوى الوطنية "  التوافق"  إنعدام.8

 منذ العراق في السائد"  التنافق"  نهج حال هو كما".. !الغنائم إقتسام"  المحاصصة مبدأ على

 حريته الشعب وأفقد الوطن، سيادة بدد الذي..هذا يومنا الى الغزو قبل"  المعارضة"  مؤتمرات

 توقظهم لن الذين " المتحاصصين الم سَتخ ّفين بإرادة الشعب" بين " التنافق " ..!وثروته وأمنه

َبة سوى َغي هم من  !الشوارع في الماليين َغض 

 الطائفية للفئات أعشاشاً  الدولة وجعل..وتصفيتها ..العاقلة الوطنية".. الكفاءات إبعاد"  .3

 !السلطة في المتنفذين لالقوياء" اإلنتهازي الوالء مهارات"  من إالّ  الخالية الطفيلية والعرقية

 احمد الدكتور سيارة تحت إنفجرت الصقة عبوة أن) بـ المفجع الخبر وردنا كتابتنا اثناء 

 الجملة مستشفى في عمله الى توجهه  اثناء الزعفرانية منطقة في الجنابي، شاكر

.. بليغة بجروح زوجته واصابة مقتله الى ادى مما ، زوجته مع بغداد في العصبية

  !.(.والباطنية القلب بأمراض واخصائي بغداد بجامعة الطب كلية في تدريسي فقيدوال

 رسالة توجيه يجب انه) لها بيان في هاكستهاوزن لويز العراق في اليونسكو مكتب مديرة قالت

 تكرار أن من محذرة.. عقاب دون من تمرّ  لن أعمالهم بأن الجريمة هذه مرتكبي إلى واضحة

 التي والجرائم االعتداءات وتشّكل ، البشرية البالد ثروة سيستنزف الطبية الكفاءات إستهداف



 العلمية الكفاءات وذوي األدمغة لهجرة الرئيسي السبب،  العراق في والعلماء األكاديميين تطال

 (!!لألمان سعياً  أخرى دول إلى المؤهلون العراقيون معظم ويغادر ،

 العلمية"  الكفاءات"  إستبدال هي"  المحاصصة دولة"  عقيدة ان التعرف هاكستهاوزن والسيدة

 شريعة صارت التي.. والعقائدية والقبلية ، والعرقية ، الطائفية"  !الوالءات" بـ.. المبدعة العاقلة

أول شهداء المعرفة العراقيين ولن  الجنابي الشهيد نلم يكو..الدستور في المدونة المتحاصصين

لين الشعوب أصدقاء) بـ المستتر االرهاب ضحايا آخريكون  وِّ لِّحين الُمم   لالرهاب والُمس 

 بإسم الحكم إلنتزاع الشوارع في الموت أوالشاهرين.. منهم بالحكم سكينم  الم  ( والدولي االقليمي

 ! " الناتو"  وقدرة.. هللا

 في"  البريطانية تلغراف ديلي"  صحيفة نشرته أميركي تقرير كشف كماو .. 3002منذ الغزو ف

 والعمل للتعاون العراقيين العلماء معظم إستمالة في فشلوا األميركيين أن)  39/83/3009

 ! (العراقية األراضي معهم في

 الخيار"مايصطلح عليه بـ لجأت المخابرات االمريكية والصهيونية وعمالئهما الىف

خلف  ،الصهيونية األميركية اإلغراءات ترفض التي العقول تصفية على القائم" !السلفادوري

 شعبه وحرمان والفكرية العلمية العراق منابع تجفيف لهدف تحقيقا.."  الخالقة الفوضى "دخان 

عام  بيكر جيمس به توعد الذيالبدائي  التخلف إلى عادتهإلو العلمي،واإلنتاج  البحث رجال من

8668! 

( اوباما الرئيس نائب) بايدن جوزيف السيناتور بمشروع ـ الغزو قبل ـ المحاوالت هذه وبدأت

 العلماء منح) بـ وقضى ،3003 نوفمبر في األميركي الشيوخ مجلس عليه صادق الذي

 بطاقة التسليحية بالدهم برامج عن مهمة معلومات إفشاء على يوافقون الذين العراقيين

فرضوها الظروف الالإنسانية المهينة التي  بذلك مستغلين ،( الخضراء األميركية الهجرة

 ! ..ن يالعراقي علىوالدكتاتورية 

 مليون 32 بقيمة برنامجا المتحدة الواليات خصصت ،3002 األول كانون/ ديسمبر وفي

 !العراقية التسلح برامج في عملوا الذين" العراقيين العلماء تأهيل "لـ دوالر

  !أمريكية "معرفية"  مشاريع في ودمجهم العلماء هؤالء من كبير عدد ستغاللال

 المتحدة الواليات إن)  جاد عماد الدكتور األهرام مؤسسة في اإلسرائيلية الشؤون خبير قال

 نائية مناطق في ووضعتهم العراق، خارج إلى العراقيين العلماء من 00 جوا العراق من نقلت

 دول أو منظمات إلى المعلومات تلك يحولوا أو معلومات، من لديهم ما يسربوا أن خشية

 (!لألمريكان معادية

 ..دوامة التصفية الجسدية للعلماء وذوي الكفاءات تدورو

أستاذا  182طبياً ، واغتيل  030إغتيل أو جرح : على سبيل المثال) 3009فلغاية منتصف 

 !!(جامعياً ، وهرب من الموت الى خارج العراق ثالثة آالف طبيب



 وشرق آسيا شرق إلى هاجروا معظمهم ، الغزو منذ عالم 2200 العراق فقد" إضافة لذلك 

 .!!" اغتياله تم والباقي أوروبا

 إندبندنت صحيفة في"  فيسك روبرت"  البريطاني الصحافي كتب:  

 استخباراتي جهاز عشر خمسةمن  مايقاربعلى يد ..العراقية العقول الغتيال المنظمة العمليات)

 بعقول المتمثلة العلمية ة العراقثرو على القضاء الرئيس هدفها كان،  العراق في دول لعدة

 وحدة إلى إضافة عنصر، 3000 جند الصهيوني الموساد إن تقول المعلومات أن كما ، أبنائه

تابعة  "!محلية  قوات " من مؤهل عنصر 300 من أكثر تتشكل من خاصة سرية كوماندوز

 لتصفية وغيرها األمريكية المخابرات أجهزة مع تدربوا ممن..مراء الحرب والمحاصصة أحد أل

 . (العراقيين العلماء

 ..ونكرر النداء لقضاة العراق 

 !!!أليس فيكم من ُيمسك بزمام العدل وينتصف للعراق والعراقيين من قاتليهم؟

ُكم مت   ..إن ص 

  ..أيها القضاة ومعكم كل أهل الفكر والرأي والعقل

فرق لو المحاصصة ألمراء محتكرة خاصة ملكية..فحسب الحكومة وليس العراقية الدولة جعل

 تفكيك"  عن بدال األمن والسالم عن بحثاً  "العراق  تفكيك" تدفع نحو التي .. الموت الجّوالة

 !! األمن والسالم إلشاعة"  االرهاب

 ...وتفقيرهم العراقيينصاً جشعاً لنهب ولِ .. الكفاءاتوتصفية  لتهميش وسالحا

 ..عقالئهو ثري بفكره بلد في

 .. الميالد قبل الرابع األلف منتصف ..تاريخ البشرية فيول مرة أل الكتابة شهد إختراعبلد 

 :غني بموارده ..بلد

 نفطي خزان أكبر ثاني يجعله مما ، برميل مليار 883 حوالي فيه الثابت النفط إحتياطي يبلغ) 

 في استخراجها يمكن التي النفط كميات وتقدر..السعودية العربية المملكه بعد العالم في معروف

 المتاحة بالطاقة اإلنتاج بمعدل لالستمرار يكفي وهذا برميل، مليار 290 من بأكثر المستقبل

 أصل فمن هائلة، نفطية بطاقات يتمتع العراق فان لذلك إضافة. ونصف قرون ثالث لمدة حاليا

!( فقط حقالً خمسة عشر  إال استغالل يتم لم والقائمة، المكتشفة والسبعين األربعة النفطية حقوله

 !!النفط قطاع محللي حسب.. 

 دولةزمن  وفي..الدكتاتورية عهد في..وبعده الغزو قبل العراقية الكارثة إحدى جوانب تلك

 ..االحتالل بعد" اإلخوانية"  المحاصصة



على إختالف أسمائهم ، وطوائفهم ، وأعراقهم ، ..ومواليهم في العراق " ةحاصصالم"أمراء ف

في البلدان التي كما هم نظرائهم ....، وألسنتهم وأزيائهم ،وتياراتهم ، وأحزابهم،وشعاراتهم

 (..ربيع الناتو)يعصف بها 

 .. " إخوانيون"

أو أو التبرير ، أو التفجير ،أو التدمير ، أو التنظير ، ، أو التفكير ، أو التعبير ،  بالتجذير

 !!، التنفير ، أو التشهير أو التزويرالتغرير، 

ه رواوإن ل م  ج   !ي 

 

 

 عتزاز بشاعرنا مظفر النوابمع اإل 


