
 إدانة لجرائم نظام صدام الدكتاتوري العراق لشهداء التوثیقي المهرجان

  

 محمد الكحط: تقرٌر

 سمٌر مزبان: تصوٌر

جرائم صدام ونظامه المقبور، جرائم ال تغتفر، أنها صفحة سوداء فً تارٌخ البشرٌة، فذلك 

وتعددت أسالٌبه خٌلها، عن تحتى أرتكب من الجرائم التً ٌعجز البشر البعثً المجرم النظام 

أراد من خاللها إخضاع إرادة شعبنا لمشٌئته، ولٌنفذ مخططاته  والذيه، جراموتفنن فً أ

، وضد كل من ٌعارضه أو حتى من ٌشك فً وضد دول الجوار العدوانٌة ضد شعبنا أوال

والئه أو ظّن أنه ال ٌسٌر مع ركبه، ولم ٌسلم منه حتى بعض أعضاء حزبه الذٌن عارضوا 

ولتظل ذكرى ولكً ال تنسى تلك الصفحة السوداء من تارٌخ العراق الحدٌث،  توجهاته،

شهدت العاصمة  لألجٌال القادمة لتعرف ما مر به شعبنا من معاناة وبهذا الخصوص

 الشهداء العراق الذي أقامته مؤسسة لشهداء التوثٌقً المهرجانأفتتاح السوٌدٌة ستوكهولم 

کردستان  اقلٌم فً والمؤنفلٌن الشهداء ووزارة العلٌا ٌةالعراق الجنائٌة المحکمة وبمشارکة

 من العامري، والذي أستمر للفترة مهدي حسٌن الدکتور السوٌد فً العراق سفٌر وبرعاٌة

 هً وصدام البعث حزب جرائم)) شعار م، وتحت3111/ 32/11 ولغاٌة 32/11/3111

م، 32/11/3111 االفتتاح ومٌ حٌث كان، ((والبٌئة والثقافة والعلم االنسانٌة ضد جرائم

حضره الوزٌر المفوض فً السفارة العراقٌة الدكتور حكمت و الدبلوماسً خاص بالسلك

وبحضور ممثلٌن عن الملحق الثقافً العراقً الدكتورة بتول الموسوي، معاون جبو و

لألحزاب السٌاسٌة  االستشارٌة الهٌئة وممثلً السوٌدٌة والمؤسساتالبرلمان السوٌدي 



وكان الحضور متمٌزا من قبل السلك الدبلوماسً السوٌدي  ،اقٌة المتواجدٌن فً السوٌدالعر

من سفراء الدول العربٌة واألجنبٌة  العدٌد حضرفقد  والتمثٌل األجنبً المتواجد فً السوٌد،

باإلضافة الى رئٌس دائرة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا فً وزارة الخارجٌة السوٌدٌة، 

 فً بعدهاأستمر المعرض ومات المجتمع المدنً المتواجدة فً السوٌد، وممثلٌن عن منظ

  .للجمهور العام مفتوحاكان حٌث  3111 نوفمبر 32 و 32  التالٌٌن الٌومٌن

 

، عزف النشٌد فً ٌوم األفتتاح وبعد قص الشرٌط من قبل سفٌر العراق إٌذانا ببدأ المهرجان

قة صمت مع قراءة الفاتحة على أرواح شهداء وقف الجمٌع دقٌو ،"موطنً"العراقً الوطنً 

 .شعبنا العراقً

 



لقى السفٌر العراقً كلمة باللغة اإلنكلٌزٌة مرحبا بالضٌوف ومنوها الى أهمٌة هذه أومن ثم  

من شهداء ومعوقٌن  الفعالٌة لتبٌان جرائم نظام صدام المجرم، وكون ضحاٌاه بالمالٌٌن

مؤكدا بأن هذا أحد ضحاٌا ذلك النظام، كان ا وقال أنه شخصٌا أٌض، وسجناء ومهجرٌن

 .هالمهرجان ٌعكس جزءا بسٌطا وجوانب قلٌلة من جرائم

بعدها القى رئٌس لجنة الشهداء والسجناء السٌاسٌٌن فً البرلمان العراقً الشٌخ محمد  

مقبرة  321الهنداوي كلمة عكس فٌها معاناة شعبنا من النظام الدكتاتوري، وأكد ان هنالك 

شعبنا من خالل حمالت القتل إرادة الذي أراد قهر عٌة من ضحاٌا النظام المقبور جما

والحروب والمذابح وعملٌات األنفال السٌئة الصٌت، والسجون لخٌرة أبناء شعبنا، والٌوم 

البد أن نعري جرائم النظام الصدامً، وهذه خطوة على هذا الطرٌق، ثم قدم نائب رئٌس 

ارس عمر برواري كلمة مطولة عدد فٌها بعض جرائم النظام مؤسسة الشهداء األستاذ ف

الذي أوغل بالجرٌمة واإلرهاب ضد شعبنا وعلى كل مكوناته، فقد صفى األحزاب وأعدم 

كوكبة من الوطنٌٌن واألحرار وأعضاء الحزب الشٌوعً وغٌّب اآلالف فً السجون عام 

العلماء والمفكرٌن  م، كما صفى3112م وحتى سقوطه عام 1691م، ومن ثم عام 1692

م، أعدم 1696والمبدعٌن، وأعدم عدد كبٌر من اإلخوة المسٌحٌٌن والمسلمٌن والٌهود عام 

الكثٌر من رجال الدٌن  م، وكذلك تصفٌة1692كوكبة من رجال الدٌن فً ٌوم واحد علم 

، وأعدام كل من ٌنتمً الى حزب منهم الشهٌد محمد باقر الصدر وأخته بنت الهدىالمقلدٌن 

الدعوة والحزب الشٌوعً واألحزاب الكردٌة والدٌنٌة، ومسح مدٌنة الدجٌل بأكملها وهجر 

ألف إنسان من المناطق الكردٌة وحرق أكثر من  31أهلها، كما قام النظام بترحٌل أكثر من 

 من عشائرم، وأعتقل عشرات اآلالف 1696 -1692قرٌة كردٌة بٌن عامً  131

حٌث تم  قٌامه بحملة األنفال السٌئة الصٌت،و وأعدمهم وصودرت ممتلكاتهم،البرزانٌٌن 

مواطن كردي ناهٌك عن القصف المدن الرئٌسٌة، وال  113111قرٌة وفقدان  2211تهدٌم 

م، وما عمله ضد أبطال األنتفاضة فً آذار 1611آذار عام  19ننسى جرٌمة حلبجة فً 

مواطن عراقً خالل بضعة أٌام، وأضطرار مئات  211111م، وفقدان حوالً 1661

ومصادرة  اآلالف الى الهجرة الى الدول المجاورة، وأعدام التجار بتلفٌق تهم باطلة ضدهم

أموالهم، وأخٌرا ولٌس آخرا جرٌمة بٌئٌة كبرى وهً تجفٌف األهوار العراقٌة وتهجٌر 

طات لتعوٌض عوائل بعدها تطرق الى ما قامت به مؤسسة الشهداء من نشا .سكانها

مطالبا الجمٌع بأدانة تلك الجرائم ومعاقبة كل الحكومات والمنظمات التً قدمت . الشهداء

  .الدعم للنظام البعثً الصدامً



 

 

النظام الشوفٌنً بحق أبناء شعبنا األصالء من الكرد الفٌلٌة، حٌث  أرتكبه ما ننسى الكما 

على الحدود مع أٌران وقام بحجز شبابهم ومن هجرهم بعد أخذ وثائقهم وممتلكاتهم ورماهم 

 .أبدا ثم تم تصفٌتهم فً جرٌمة بشعة ال ٌمكن نسٌانها

وفً فقرة جمٌلة ضمن البرنامج، قدمت الفنانة لبنى العانً مساهمة غنائٌة لبغداد وألطفال 

العراق بالعربٌة واالنكلٌزٌة، حٌث أضفت على الفعالٌة طقوسا فنٌة جمٌلة، ومن ثم تجول 

لجمٌع فً أرجاء المعرض الذي تنوعت محتوٌاته من السجالت والصور والكتب واألفالم ا

الى مقتنٌات الشهداء التً وجدت مدفونة معهم وهم أحٌاء، منها لعب أطفال  التوثٌقٌة

ومالبس نساء وشٌوخ ورجال، كما عرضت حبال اإلعدام وأدوات التعذٌب وكسر العظام 

شعبنا، كانت جولة  أبناء إرادةم المقبور ٌستخدمها لكسر ن النظاالتً كا خصاءوجهاز األ

أو تعذبوا أو سجنوا تحت رحمة من ال رحمة عنده، مؤلمة وسط ذكرٌات الذٌن أستشهدوا 

أن مأساة شعبنا كبٌرة وأكبر من هذا المهرجان والمعرض، نحن بحاجة الى متحف دولً 

 .مً المقبورالبشرٌة لما فعله نظام البعث الصدا أماملٌبقى شاهدا 

نجد  :، سألناهبرواري عمر فارس األستاذ الشهداء مؤسسة رئٌس نائبوفً حوار مع  

وما هو هدف هذا ...ضرورة أن تطلع جمٌع دول العالم على تلك الجرائم، هل لدٌكم نٌة لذلك

 المعرض بالدرجة األولى؟



 

بر، نوفم 31-11أجاب، ان هذا المعرض ٌطوف ثالث مدن هً برلٌن للفترة من 

 21-31للفترة من ( هولندا -دنهاخ)نوفمبر، ومن ثم الهاي  32-32وستوكهولم للفترة 

م، هدفنا إٌصال رسالة عن مدى دموٌة النظام البعثً وفضح جرائمه، وان 3111نوفمبر 

 .الضحاٌا الزالوا لم ٌحصلوا على حقوقهم حتى اآلن

وصا تلك التً لم تعترف كما أستفسرنا عن أمكانٌة أن ٌصل المعرض الى دول أخرى خص

أن هنالك فكرة فً زٌارة الجزائر ولبنان، أما الدول األخرى فهنالك  :فقال؟، ...بتلك الجرائم

 .صعوبات تحول دون ذلك

 



 محمد الشٌخ العراقً البرلمان فً السٌاسٌٌن والسجناء الشهداء لجنة رئٌستم اللقاء مع و

لسجناء والمهجرٌن قسرا والتً الزالت ، وتحدثنا عن حقوق عوائل الشهداء واالهنداوي

 .تواجه البٌروقراطٌة والروتٌن والطلبات التعجٌزٌة

وأكد أنه مستعد لألستماع الى أٌة شكوى ومتابعتها، وهو ٌسعى مع اآلخرٌن ألن ٌأخذ كل  

شكرناه وتمنٌنا للجنة . ذي حٍق حقه، وهو ٌرحب بأي مواطن لدٌه مشكلة تخص اللجنة

ة الشهداء كل التوفٌق والنجاح فً أعمالهم من أجل خدمة ابناء من البرلمانٌة ولمؤسس

 .ضحوا بأرواحهم فً سبٌل الحرٌة والعدالة لشعبنا

 :صور من المهرجان

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


