
 !!!رواحٌالعراقٌٌنحصانةٌأل وال..لبنادقٌالمحتلٌنٌٌحصانةٌ 

ٌ

ٌمحمودٌحمد

ٌ!(..القضائٌةٌالحصانة)ٌومنهاٌ..ستبدادأبجدٌةٌاإلللمفاهٌمٌمضامٌنٌمختلفةٌفًٌ

ٌمراتبهاأو ٌولى (ٌ ٌوالقتٌل ٌالقاتل ٌبٌن ٌ)ٌتلٌها..(المساواة لضمانٌ..قضائٌةحصانة

ٌ!(القاتلٌمنٌغضبٌالقتٌلٌإطمئنان

 ( سٌف)بٌن ( ستبداد طة اإلموا سلك  ح  م  ) ساوى ونٌف ة سنة منذ الف واربعمئ

!!( ثارة للفتنة بٌن المسلمٌنإ)ن قول الحقٌقة أل..ومازالوا الحسٌن (دم)ٌزٌد و

 !!حسب فتوى وعاظ السالطٌن

  موا)وعاد علٌنا ك  ح  ن ساووا أب(  2003 غزو بعددولة الطوائف واالعراق  م 

ن بعد الغزو ألنتجوها وأججوها أالتً لطائفٌة بٌن القاتل والقتٌل فً المذابح ا

والٌجوز كشف القتلة الحقٌقٌٌن ) السلطةشركاء فً الجرٌمة وامرائهما كلٌهما 

حسب فتوى اولئك االمراء ذوو ..!!!(الن فً ذلك اثارة للفتنة بٌن المسلمٌن..

 !المرجعٌة االمرٌكٌة

  ة  ل  ت  والتشرٌعٌة درٌئة للق  الشرعٌة ( !القضائٌة الحصانة)وفً كلتا الحالتٌن كانت 

 !المقتولٌندم  وعٌدمن 

 والحصانة الرواح ..لبنادق الغزاة  حصانة  ..) تنزل علٌنا نفس النازلة..الٌوم

 (!!العراقٌٌن

 ـٌشترط الجنرال مولن قائد القوات االمرٌكٌة المشتركة بقاء قوات امرٌكٌة ل (

الحصانة ٌضمن لعراقً فً العراق باصدار قانون من مجلس النواب ا( لتدرٌب ا

  !اي مساءلة قانونٌة جراء ارتكابهم اي جرٌمة فً العراق فً وجهلهم القضائٌة 

  ًٌطالب بحصانة لدماء  (دولة المحاصصة)ولم نسمع مسؤوال عراقٌا ف

 !العراقٌٌن امام دبابات الغزاة ومفخخات مأجورٌهم

  ـ عند محتل لجنود االحتالل فً البلد الالقضائٌة وترتكز فكرة الحصانة

الى مبدأ الدمج بٌن سٌادة الدولة الغازٌة وبٌن شخصٌة الجندي رٌن ـ ستعم  الم  

 !!فً البلد المحتل الذي ٌمثلها



 القضائٌة  ع السٌادة فإن مواطنٌه منزوعً الحصانةز  نت  الم حت ل م   العراقن وأل

 !! واالنسانٌة

  هو للغٌظوالمثٌر: 

 طاقٌة منهم من لم ٌلبس  (اصصةدولة المح)من حكام راق الٌوم لٌس فً ع

 .. !ةام الناعم امنه ةسواء الخشن( !االسالم السٌاسً)

 م هذاهل رسول المسلمٌن فً شهروقب ذلك نذكرهمل: 

انماٌهلكٌمنٌكانٌقبلكمٌبأنهٌإذاٌسرقٌفٌهمٌالقويٌتركوهٌ،ٌوإذاٌسرقٌفٌهمٌ)

 (!..الضعٌفٌقطعوهٌ،ٌوالذيٌنفسًٌبٌدهٌلوكانتٌفاطمةٌبنتٌمحمدٌلقطعتٌٌدها

   وهو القائل قبل وفاته..حتى االنبٌاء ونفسه ولم ٌسثن: 

ٌلهٌ) ٌكنتٌشتمت ٌومن ،ٌ ٌفلٌستقد ٌظهري ٌفهذا ،ٌ ٌظهرا ٌكنتٌجلدتٌله ٌمن أال

 (!!ٌطلب القصاص -ٌستقد() عرضاٌ،ٌفهذاٌعرضًٌفلٌستقد

 وانتم تحاورون المحتل؟..بن عبد هللا فأٌنكم من دٌن محمد!! 

 ن فً ٌبدر  م  ( مجموعة)الباقون فً العراق هم  العسكرٌون االمرٌكٌون)اذا كان  ف

وهم لٌسوا ..المدنٌٌن عن بعٌدة عن المدن و ..فحسب معسكرات للتدرٌب

 !!..مقاتلٌن؟

  القضائٌة عن افعال فً الغٌب من تعرضهم للمساءلة كل هذا الذعر فلماذا

لم  ان..لهم ان هم ارتكبوا جرائم بحق العراقٌٌنالقضائٌة والمطالبة بالحصانة ..

ـ كالتً ارتكبوها طٌلة دهور احتاللهم تكن هناك نواٌا شر بحق العراقٌٌن 

 !!؟؟تستوجب الحماٌة المسبقة من القضاء العراقًللعراق ـ 

  ًتلقى وعدا من رئٌس العراق طالبانً ورئٌس بل ان المسؤول االمرٌك

لدولٌة احسب ماتناقلته وسائل االعالم المحلٌة و)الحكومة المالكً بدراسة الطلب 

). 

  ًامراء )اجتمع لتصرٌح االدمٌرال مولن الٌوم التالً .. 2/8/2011وف

وا تخوٌل الحكومة روقر..الشركاء فً السلطة وحلفاء المحتل ( المحاصصة 

ابقاء عدد من القوات االمرٌكٌة لتدرٌب القوات العراقٌة حتى ما  شأنبالتفاوض 

 !!االتفاقٌة االمنٌة االستراتٌجٌة فً اطار بعد موعد االنسحاب نهاٌة العام الحالً

 للعراقٌٌن االمنٌة الذي تمثله هذه االتفاقٌة  (حقل االلغام) تفكٌكلسنا بصدد نحن و

وال بهدف مناقشة ..وتأوٌالتهاوغموضها ، ، ومفرداتها ، ونصوصها ، بنواٌاها 

مدى التزام الوالٌات المتحدة ببنود حماٌة سٌادة العراق وأمنه فً مواجهة 



الراضً العراق ومٌاهه وثرواته وحدوده ( حلفائها وخصومها)اكات جٌرانه انته

 !!مواطنٌهوكرامة وأمن 

   شكر )  ٌؤكد علىاالمنٌة االستراتٌجٌة ر فقط بنص فً مقدمة االتفاقٌة ك  ذ  لكننا ن

مما ٌعنً من .حتالل بالدهم واشاعة الخراب فٌهلقوات الغزو على ا!( العراقٌٌن

قطع الطرٌق امام اٌة مساءلة قضائٌة عن اٌة جرٌمة ارتكبت ..الناحٌة القانونٌة

 او نهب للثروات جرى او استالب للحرٌات مورس من قبل قوات االحتالل

 !!!خالل وبعد الغزو

  ًتلك االتفاقٌة التً كان ٌجب عدم تنفٌذها اال بعد اجراء استفتاء شعب

 !!نهاٌة موعد تنفٌذهاوناور المناورون ونفذوها دون استفتاء علٌها حتى ..علٌها

 عن دماء القضائٌة بحق رفع الحصانة  امراء المحاصصة  ل  و  من خ  : نتساءل

 !!!!..العراقٌٌن؟؟

 على هدر  لٌس من الدستوري اجراء استفتاء حول موافقة الناس او عدمهاأ

 ؟دمائهم للمحتلٌن دون حساب او قصاص

 وت الرأي فً الدول التً تحترم مواطنٌها والحكومات التً تخشى ص

على اتخاذ خطوة سٌادٌة اقل كثٌرا من دماء المواطنٌن مسؤول جرؤ ٌال..العام

 !كالتعرفة الكمركٌة مثال دون استفتاء شعبً علٌها

  ًبٌن المنتصرٌن  على ( دولة اقتسام الوطن والمواطنٌن كغنائم)اما ف

ظم عأفً عرش السلطة  ا  منخور ا  فإن كرسٌ.. بدبابات الغزاة( الدكتاتورٌة)

العراقٌٌن التً تهدر كل ٌوم فً شوارع المدن جمٌع من دماء  همعندمنزلة 

 !دون مقاضاة القتلة الحقٌقٌٌن العراقٌة

  ثقة فً أرسخ  من موظف مغمور فً جٌش االحتاللبـ ـ الحماٌة ـ وان وعدا

قسم غلٌظ اعظم فً نفوسهم من طة ولهم فً السؤعقولهم من عهد ٌقطعه شركا

 !ٌٌن موالٌهممالبعدم النكث من 

 االهل وبٌع الوطن و..النهم ٌدركون ان الغدر ببعضهم هو من صلب طبائعهم

 !هم وموالٌهمؤهً تجارة ٌقتات علٌها امرا

  ف تات السلطة بٌن و، المجتمع المتنازع اقالٌم بٌن  الفجواتلذلك تتعمق وتتسع

نوة مع بعضها بصمغ امرٌكً ..المتنافرة   !الصالحٌة فاقدالتً ل صقت ع 

 المحتلون ..بالكراهٌة والتخلف والتطرف الموبوءة وٌستوطن فً تلك الفجوات

والمٌلشٌات المحلٌة  (الشركات االمنٌة) واالرهابٌون والمرتزقة 

 !القتل الغامضكتائب نٌن من مساءلة القضاء بقوة ص  ح  هؤالء الم  ..المتوحشة



  معهم المٌلٌشٌات والمرتزقة او المتعاقدون االمنٌون المحلٌون واالجانب وٌعد

خلف قوة االحتالل ، وٌنفذ استراتٌجٌته بالنٌابة ٌ  ( قل كلفة أ) جٌش بدٌل المحلٌة 

( 17)وهم قوة غٌر خاضعة للقوانٌن العراقٌة بموجب االمر االداري .....عنه

 . 2004حزٌران /26الذي اصدره برٌمر  فً 

  والموظفٌن لقوات االحتالل القضائٌة وبقدر ما ضمن هذا االمر الحصانة

 فهو ضمن، الدبلوماسٌٌن والمرتزقة والمتعهدٌن والمقاولٌن التابعٌن لالمرٌكان 

للحكومات التً تشكلت بعد االحتالل من اٌة مالحقة القضائٌة الحصانة  اٌضا

من قبل المواطنٌن العراقٌٌن من ضحاٌا االحتالل بمن فٌهم ضحاٌا الفتنة قضائٌة 

 !ه فً العراقؤئفٌة التً اشعلها االحتالل وحلفاالطا

  اعتبر تقرٌر االمم المتحدة عن اوضاع حقوق االنسان فً العراق خالل عام

زهاءٌثالثةٌآالفٌمدنًٌقضواٌ) أن  : 2011الذي صدر مطلع اغسطس  2010

ٌمسلحة0202ٌٌجراءٌاعمالٌالعنفٌالتًٌاستمرتٌخاللٌ وارتكبٌُجلَّهاٌجماعات 

ٌوجماعا ٌإرهابٌةمتمردة ٌحدٌ) أن و...!!حسب التقدٌرات الرسمٌة( ت وضع

ٌارتكبواٌ ٌالذٌن ٌحٌثٌمازال ٌالعراق، ٌفً ٌجدٌاً ٌتحدٌاً ٌالعقابٌٌشكل لإلفالتٌمن

 !!!!(جرائمٌعلىٌمرٌالسنٌنٌغٌرٌمساءلٌن

  والتنكر لدماء الضحاٌا من ان المسؤولٌة عن توفٌر الحصانة القضائٌة للمحتلٌن

عات اٌع الشركاء فً سلطة المحاصصة منذ ستقع على عاتق جمالعراقٌٌن 

 :الى ٌومنا هذا 2003الغزو االولى عام 

  وجه اٌاد عالوي رئٌس الحكومة العراقٌة المؤقتة  2004/حزٌران/5بتارٌخ

ٌبشأنٌوٌالٌةٌ:)رسالة الى رئٌس مجلس االمن جاء فٌها إنناٌنطلبٌقراراٌجدٌدا

العراقٌ،ٌوتطلبٌالحكومةٌقوةٌالمتعددةٌالجنسٌاتٌٌسهمٌفًٌحفظٌاالمنٌفًٌال

ٌمنٌ ٌبطلب ،ٌ ٌالجنسٌات ٌالمتعددة ٌالقوة ٌوالٌة ٌاالمن ٌمجلس ٌٌستعرض ان

 !(الحكومةٌاالنتقالٌةٌللعراق

  وفً نفس الٌوم وجه كولن باول وزٌر الخارجٌة االمرٌكٌة رسالة الى رئٌس

ٌالقوةٌ :)مجلس االمن جاء فٌها ٌالعراقٌاستمرارٌوجود استجابةٌلطلبٌحكومة

ٌا ٌوزراءٌالمتعددة ٌرئٌس ٌمع ٌالمشاورات ٌأعقاب ٌوفً ٌالعراق، ٌفً لجنسٌات

ٌأنٌالقواتٌالمتعددةٌ ٌألُؤكد ٌاكتبٌإلٌكم ٌإٌادٌعالوي، ٌالمؤقتة ٌالعراقٌة الحكومة

ٌفًٌحفظٌاألمنٌفًٌ ٌأنٌتواصلٌاإلسهام ٌموحدة ٌتحتٌقٌادة الجنسٌاتٌمستعدة

 !!!(قالعراق،ٌبماٌفًٌذلكٌعنٌطرٌقٌمنعٌاإلرهابٌوردعه،ٌوحماٌةٌإقلٌمٌالعرا



  مع للعمل ابرمت االدارة االمرٌكٌة عقودا وقبل وخالل وبعد ذلك التارٌخ

(ٌ تجار بالبشر حترافها القتل واإلإرفت بالجنسٌات ع  متعددة  (!امنٌةشركات

فً اكثر وتصفٌة الشخصٌات المعارضة ( كواتم الصوت) اسلحة الغدر تروٌج و

 ..مثل ..اقتصادٌاعسكرٌا او سٌاسٌا و ومنها البلدان المحتلةمن بلد 

   المرتزقة من مختلف البلدان  تحشٌدالتً نظمت عملٌات (دانً كورب)شركة

نجم و 1988 باالستعانة بالمتطرفٌن الصرب عام بادة المسلمٌن فً البوسنةإل

 !!تلك الجرائم تقسٌم ٌوغسالفٌا الى دوٌالت صغٌرة عن

 قام مرتزقتها  حٌث ..المتورطة بعدة جرائم فً العراق ( بالك ووتر)شركة و

 2007سبتمبر عام /أٌلول 17بإطالق نار عشوائً فً ساحة النسور ببغداد فً 

وطوٌت صفحة الجرٌمة والمجرمٌن ..عراقٌا  وجرح آخرٌن 17أدى إلى مقتل 

 !عن االعالم العراقً قبل االعالم الغربً

 الوالٌات المتحدة من أبرز الشركات العسكرٌة الخاصة فً (بالك ووتر)و 

التً ٌعود تارٌخها ) عقائدٌا بفرسان القدٌس ٌوحنا االورشلٌمً طة ومرتب

الذي قال " جٌش بوش الخفً.. مرتزقة بالك ووتر"وكان .. (للحروب الصلٌبٌة

إنها تدعم الجٌش األمرٌكً بالعراق فٌما ٌخضع جنودها للحصانة من المالحقات 

 !القضائٌة

 الدموٌة باالستعانة بالـ الفتنة الطائفٌة  هاتالشركات سٌنارٌو ونفذت تلك

 تلك الفتنة..االقلٌمٌٌن والدولٌٌن ( محترفً االرهاب )المحلٌٌن و( المتطرفٌن)

الى ٌومنا لها ٌتفاقمون فً جسد الدولة والحكومة  ا  وجنود افرزت امراء  التً 

 !مارها تحت الرماد تهدد بتقسٌم العراقتزال ج  وما..هذا

 أعلن الجٌش )حتالل من ٌد القضاء العادل وتأكٌدا الفالت المجرمٌن من جنود اال

اإلفراج المشروط عن الكابورال األمرٌكى الذى  6/8/2011األمرٌكى بتارٌخ 

حكم علٌه بالسجن عشر سنوات لدوره فى فضٌحة ممارسة التعذٌب فى سجن 

 !2004أبو غرٌب العراقى فى العام 

  تكون الصوات س آنذاك..المستقل العادل كلمته العراقً عندما ٌكون للقضاء

صرختهم بوجه فً جمٌع مدن العراق اصحاب الحق الشرعً المدنً 

منهم القتلة المحتلٌن فً بالدهم سواء وتمتد ذراعهم القضائٌة لمالحقة ..االحتالل

 !الوطنٌة ، او ملوثً البٌئةوسالبً الثروات الصوص المال العام م ا

 ة لسلطة التغٌٌرٌ ضةالمعارل وقا الى رفع صوت االحتجاج العانان ماٌدعو

متعاونٌن هو ان المحتلٌن وال..االذعان للمحتل واستباحة دم وكرامة العراقٌٌن



من السٌاسة قد اوغلوا فً انتهاك حقوق شعبنا  ح  ب  ر  من سماسرة الت   معهم

د لوجودهم حتى وهم ٌتخبطون فً حقل االلغام ..ومقومات وجود وطننا د  ه  الم 

 !وطنناتمزٌق شعبنا وفناء إلبأنفسهم الذي زرعوه و

 ًالتً تفجرة مالمتعاقبة والاالفالت من طوفان االزمات  ورغم فشلهم ف

واالجتماعٌة التً انتجوها ، والبٌئٌة ، والمالٌة ، واالقتصادٌة ، االمنٌة ..تالحقهم

 !جوهاج  أاو فاقموها او 

  ا لكن ذاكرتن..ستراتٌجٌٌن ع انفسنا على منصة العسكرٌٌن االوالنرٌد ان نض

تختزن بإعتزاز الدور المهنً الجٌال متعاقبة من مدربً الجٌش العراقً الذي 

تخرج عنهم على مدى اكثر من ثمانٌة عقود مئات آالف الضباط من العراقٌٌن 

 !وغٌر العراقٌٌن

 ٌٌتحترم ٌعسكرٌة ٌعقٌدة ٌذو ٌمحترف ٌجٌشٌوطنً ٌلبناء ٌبهم ٌُستعان ٌال فلماذا

سٌالوطن ٌَهابهاٌالعٌالمواطنٌُوتَقدِّ  !؟؟دوو

 رتهان لالمرٌكان فً التدرٌب فً بلد كانت تأتٌه افواج الضباط من لماذا اإل

 !مختلف البلدان للتدرٌب منذ ثالثٌنات القرن الماضً؟

  فإن التكنولوجٌا ..دعاة إدامة االحتالل ـ  ذرٌعةـ وان كانت التكنولوجٌا الحدٌثة

 !كرا على امرٌكالم تعد ح..التً تحتاجها دولة التسعى للعدوان   العسكرٌة

  وماٌحتاجه العراقٌون من برامج تدرٌبٌة لحماٌة بالدهم معروض فً اسواق

وتجول الشركات فً معارض االسلحة والدفاع ، التدرٌب والسالح العالمٌة 

تلك المعارض  ..ت ق ب ل  الجٌوب المكتنزة بالدوالرات وتسجد لمن ٌدفع نقدا  واالمن 

وت عقد الدول خاللها ..القرٌبة والبعٌدة بلدان العالمالتً تقام سنوٌا فً الكثٌر من 

 !!؟الصفقات الشفافة والمشبوهة على حد سواء

  حرروا القوات المسلحة العراقٌة ..ان كنتم حقا احرار االرادة وكاملوا السٌادة

 !رتهان للمحتلٌن ومشارٌعهممن اإل( الوالدة هة  شو  الم  )

  م على كٌفٌة حماٌة العراق من عدوان تدربكستجهزكم وتتوقعون بان امرٌكا هل

فً  (الموهومٌن)او من خصومها ..(!نٌقون الموثٌبجر  الم  )نٌحلفائها التارٌخٌ

 !؟ان ارادوا ذلك..المنطقة 

 ٌونهبٌثرواتهٌمنٌقبلٌالمحتلٌنٌ..وتقزٌمٌمصالحةٌ..انٌاستباحةٌسٌادةٌالعراق

علىٌٌتىٌتجاسرحتٌ..المحتلٌنوامامٌانظارٌ!(خصومهم)ومنٌقبلٌحلفائهمٌو..ٌ

ٌ ٌالعراق (ٌ ٌوالمتردٌة ٌ(..!النطٌحة ٌالثمان ٌاالحتالل ٌسنوات ٌتلكٌ..خالل ان

ٌ ٌااالنتهاكات ٌالٌقاظ ٌدلٌل ٌافضل ٌالمحتلهً ٌممالٌك ٌمن ٌسٌٌُلذرائعٌٌن همٌكرٌِمن



ٌناهٌكٌعنٌ.. ٌالرافضٌنٌلالحتاللٌإٌقاد ادراكٌمالٌٌنٌالعقالءٌمنٌاحرارٌشعبنا

 !!لدكتاتورٌةٌقبلٌالغزوامعارضًٌمةٌاولئكٌالذٌنٌكانواٌفًٌمقد..وتداعٌاته

 


