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  ....أهدي هذا اجلهد املتواضع 
  ...إىل كل أرواح شهداء العراق 

  ....ذه كلمايت ليست للتأبني فحسب  ه
   ،ءبل كل حرويف تقيم العزا

  ، وحزننا فيكم ميتد إىل حد البكاء
   ،ومهما بلغت من الفصاحة
   ،ومهما استكملت من املعاين

  ، ين ال أرتقي رسم زاوية بسيطة من حجم تضحياتكمإف
  ومستوى عطائكم 

   ...يف الذود والدفاع عن اإلنسان واإلنسانية
   خجولة أاكل كلمايت أشعر 

  أمام وقفة قصرية من عظمة مواقفكم 
  . تراتيل حمراب العشقيف

  ،دعوين أيها الشهداء أُقَِبلُ جراحاتكم
  ن النازف من عمقكم هو عنوان بقائي، إ ف

  بعد ما أصبح وجه الوطن تأكله تقاسيم اجلراح 
  يف تلك اللحظة من حلظات اإلنسان، 

   ....اليت صمت ا حىت التاريخ
  بدأت الدماء خبطوطها القانية ترسم حضارة املوقف 

  ... الرفضوطباع
  ناصر احللفي
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  : يتضمن الفصل األول النقاط التالية
 .مقدمة عن دور الشهيد يف بناء األمة •
 .صاحب احلكيممن هو  •
  .لقاءات الدكتور مع الشخصيات العاملية من اجل احلق العراقي املضيع •
 :يف وسائل اإلعالم العربية والعاملية •

  .بيةيف الصحف العر .١
 .يف الصحف العاملية األجنبية .٢
  .يف قنوات التلفزة العاملية .٣

 : شهادات احملللني السياسيني حبق الدكتور صاحب احلكيم •
 .ولألساتذة واألدباء والشعراء نصيب •
 .ذكره كتاب آخرون حمترمون •
  العربيةالكتب حضوره يف بعض   •
 .يف الكتب األجنبية •
  .كيماخلامتة مع بعض مؤلفات الدكتور صاحب احل •
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ُطاملا ظلمت الشعوب عىل طول امتداد التاريخ اإلنساين من قبل حكام مستبدين وظلمـة, 
تسلطوا عىل رقاب الشعوب املظلومة; من أجل قتل صوت احلقيقية, وإسكات األصوات التي 

ومن األهداف األكيدة للمستبدين قتل روح , واة بني البرشتنشد للحرية واحلق والعدالة واملسا
النهضة يف األمة, وعدم أحياء شعائرها الدينية والثورية; كأحياء ذكر شهدائنا األبرار, ومـن 
الشعائر التي كان خيشى منها النظام السابق بـالعراق, هـي أحيـاء ذكـر شـهادة أيب األحـرار 

عىل الظاملني من خالل ختطيها كـل احلـدود التقليديـة احلسني, لكون هذه الذكر تشكل ثورة 
أن عددهم أكثر منا, املعركة  ,املتعارف عليها يف كل السياقات العسكرية, مل يقل اإلمام احلسني

 .لكنها تركت جذوة يف قلب الزمن واإلنسانية, بكل تفاصيلها غري متكافئة
لك الثورة التـي مـن خالهلـا نقـرأ الزلنا نشعر بوجودنا احلقيقي كامتداد طبيعي وانتامء لت

 .عمق األشياء بوضوح
ها الذين قدموا دمـائهم رخيـصة يف سـبيل العقيـدة ئًإذا البد لألمة من أحياء ذكر شهدا

واملبادئ والوطن واإلنسانية, وعىل األمـة أن تكـون بمـستو الوفـاء هلـم; مـن خـالل إقامـة 
هيد يذكرنا بمـد القـسوة والظلـم الـذي النشاطات الفنية والثقافية; من أجل أن يبقى دم الش

والـذي ,  بصورة خاصة,نزل عىل الشعب العراقي بصورة عامة, وعىل أتباع مذهب أهل البيت
فلم نسمع أو نشاهد يف كل األنظمة الدكتاتوريـة يف العـامل أن يقـذف , ًمل يذكر له التاريخ مثيال

ظر والديه; من اجل الـضغط عـىل بطفل مل يتجاوز السنتني, ويرضب رأسه عىل احلائط أمام ون
 .والديه, وأخذ االعرتافات املطلوبة

والكثري من هذه القصص التي حيـسبها , ة ومل نسمع بأن يشد أخ عىل جسد أخته ومها عرا
أكثـر شـعوب العـامل تـسري باجتـاه , ُبعض العرب الذين عميت أبصارهم أهنا من نسج اخليـال

 



اق أورا
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ٍ زمن البعث الظـامل, فقـد سـار مـن يسء إىل أسـوأ تصاعدي نحو الرقي والتقدم  العراق يف
حتـى وصـل احلـال إىل تغييـب الطيبـني , باجتاه تنازيل, وتداعي رهيب عاشها الوضع العراقي

واملخلصني من العلامء وأساتذة احلوزات واجلامعات مـن خمتلـف رشائـح الـشعب العراقـي, 
ية أذهلت اإلنسانية, فالبد أن يـضاف وهذه األعامل الرببرية هي انعكاس ملا نراه من مقابر مجاع

أسم جديد لألسامء الكثرية التي تطلق عىل العراق, مثل بالد الرافدين, وأرض السواد, وأرض 
النخيل, البد أن يضاف أسم جديد, وهو أرض الشهداء, وبلد املقابر اجلامعية; ألنه مل تبق بقعة 

وشيوخ الكثـري الكثـري, ومـن أجـل ّمن أرض العراق إال ودفن فيها من رجال ونساء وأطفال 
احلفاظ عىل حقوق الشهداء البد أن يكون هلم حضور دائم بيننا, والشهيد قمـة احلـصاد; ألنـه 

 . ًامتداد نقرأ من خالله احلضور, وهو أوفر حظا منا نحن األحياء
ًوالشهيد أكثرنا فهام للرحيل, وهلذا أسـتطاع أن يرحـل, عنـدما شـعر أن الـوطن أصـبح 

واجلـروح بحاجـة إىل مـن  ,ُواهلدف هواإلنسان يقتل يف اليـوم أكثـر مـن مـرة يف,مرشوع نز
يف تلك اللحظة من حلظـات الـوطن, يـشعر اإلنـسان أن الـوطن بحاجـة إىل أبنـاء , يضمدها

بمستو العطاء والتضحية, فقد برزت أصوات عراقية خملصة للـدفاع عـن حقـوق اإلنـسان 
 صـوت الـدكتور صـاحب احلكـيم, هـذا الـصوت العراقي, وكان يف مقدمة تلك األصوات,
ينقل ,   للجرح العراقيا أمينا, وسفري أصيالا عراقياالقادم من عمق اجلراح, والذي يمثل صوت

, وهو مقاتل خملـص عـىل ... أبناء الشعب العراقي, من بلد إىل بلد, ومن مطار إىل مطارةمعانا
 ا شـكلت هـذه اجلهـود حـضور ...لدوليةجبهة الكلمة, بني أروقة األمم املتحدة واملؤمترات ا

 أمام أصحاب صنع القرار بحقيقة ما جيري داخل العراق من ظلم واضـطهاد ا وواضحامتقدم
 حتـى أصـبحت هـذه اجلهـود  ,ألبناء الشعب العراقي عىل يد جـالوزة النظـام الـسابق

 .ضاغطة عىل كيان النظام املتفرعن

إال
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مام احلسن بن علي بن أيب طالب واليت اشتهرت يف العـصر            ينتمي إىل عائلة ينتهي نسبها إىل اإل       •

 .م )١٩٧٠ ـ ١٩٥٠(احلديث باملرجعية الدينية لإلمام السيد حمسن احلكيم 
 .م١٩٤٢ولد يف مدينة النجف األشرف بالعراق عام  •
وتوجد .  عاما ١٧ وكان عمره ،١٩٥٩عام  مطبوع" الشيوعية والدين اإلسالمي" ألف كتاب  •

 ومكتبـة اإلمـام     ،نسختان منـه فقـط يف مكتبـة الكـونغرس االمريكـي يف واشـنطن              
 ...العامة يف النجف األشرفAامرياملؤمنني

 .م١٩٦٥خترج من كلية طب األسنان جامعة بغداد عام  •
 .م١٩٧٦حصل على دبلوم جامعة لندن عام  •
 . إقامته يف النجف األشرفكان الطبيب اخلاص للسيد اخلميين أيام •
 .متزوج من الدكتورة بيان األعرجي شكل معها أروع ثنائي للعطاء أيام حمنة العراق •
 .علي وهادي ومنتظر: له ثالث أوالد •
 .مقرر حقوق اإلنسان العراقي يف لندن، وسفري للسالم العاملي •
 .عضو ومستشار املنظمة العاملية للحوار العقائدي •
 تحدة ومجعية األمم املتحدة مستشار يف األمم امل •
 .اهليئة العامة للعمل املشتركعضو  •
 .عضو يف نقابة األطباء يف العراق •
 .عضو يف نقابة املعلمني يف العراق •
 .عضو نقابة أطباء األسنان العراقية والعربية •
 .م١٩٨٢أسس منظمة حقوق اإلنسان يف العراق بلندن مع الشهيد السيد مهدي احلكيم عام  •
 .رات االجتماعات يف األمم املتحدة يف جنيف ونيويوركشارك يف عش •
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 اال وهـو   ، لنـدن   ساحة الطرف األغـر يف      يف التأريخ املعاصر يف     مستمر صاحب أكرب اعتصام   •

اعتراضاً على الظلم والدكتاتورية حتت أمطار لندن        ،اأسبوع ٣٣٣دام   املستمر الذي    عتصاماإل
 .امالغزيرة وبردها القارص، للمطالبة مبحاكمة صد
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كان له شرف االشتراك يف إقامة الدعوى القضائية مع املستر بيلتز مـن حـزب اخلـضر                  •

النمساوي، ومكتب الس األعلى، ضد ارم عزت إبراهيم الدوري، نائب الـرئيس العراقـي              
م، وهروب ارم من ١٩٩٩ آب ١٦واحلديث يف املؤمتر الصحفي املشهور الذي عقد يف فيينا يوم        

بعد أن تدخل ارم املشنوق صدام شخصياً وأرسل لـه          ) كما هو اآلن  ( من وجه العدالة    النمسا  
 .طائرة خاصة وأمره بالرجوع مذعوراً إىل بغداد ونشرت الصحف العاملية ذلك احلدث

 
 www.alhakim.co.uk: موقعه على اإلنترنيت  •
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وثيقة وصورة وفيلم حتتوي على أوامر      ) ٨٠٠٠(كيم ميتلك أكثر من      إن الدكتور صاحب احل    •

وشهادات إعدام لعراقيني وعراقيات، ومنها السجل األصلي الرمسي لسجن أبو غريب الـذي             
 يضم هذه الوثـائق     ا وكان حيدوه األمل أن يقيم متحف      ،اسم) ٦٣٠٠٠( حيوي على اكثر من     

وبسبب الوضع األمين وحفظاً علـى سـالمة هـذه           ،النادرة  اليت ال يتصورها العقل اإلنساين      
 .الوثائق مت تأجيل هذا املشروع
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 ١٧/١/٢٠٠٢التارخيي الصادر بتاريخ    ) إعالن شيعة العراق  ( أحد املعدين العاملني الثالثة لـ       •

 ـ٢ .ـ الدميقراطية ١وهو أول وثيقة عهد يف تاريخ العراق إعتمد األسس الثالث املهمة التالية           
والذي وقعته مجيع الشخصيات العراقية البارزة . الطائفي التمييز سياسة ـ إلغاء٣ .الالمركزية

ميكن اإلطالع  .... على الساحة يف املهجر وممثلو األحزاب واملراجع الدينية واإلجتماعية واملهنية         
 :على نص اإلعالن يف الرابط أدناه

http://www.alhakim.co.uk/alkizwini/8/papers/jazera.html 

  
 واليت  ، ٢٠٠٠ أيلول   ٩ ،١٤٢١ مجادي الثانية    ٩بتاريخ     " وثيقة القدس الشريف    " أصدر   •

وقعتها الواجهات السياسية والدينية العراقية تتضمن أحقية هـذه البقعـة املباركـة وتـرفض               
 وقد وقعـت    ،االدعاءات والتغيريات واحلفريات الصهيونية وتطالب بإاء اإلحتالل الصهيوين       

 ....وجوه اجلالية العراقية يف خمتلف دول املهاجر العراقية هذه الوثيقة 
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مت انتخاب الدكتور مراقباً دولياً لإلشراف على االنتخابات الكردية اليت جرت ألول مـرة يف                •

 .م، وال زال حيتفظ بالبطاقة الشخصية الدولية اخلاصة١٩٩٢كردستان العراق عام 
 

  
  مشرف دويل على االنتخابات الكردية
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كان يبذل جهداً إعالمياً كبرياً ودؤوباً من اجل القضية العراقية من خالل لقاءاته مع كبار 

 .ظلومية الشعب العراق إىل كل أحناء العاملالشخصيات العاملية املؤثرة يف الساحة العاملية لنقل م
من أهم هذه اللقاءات املؤثرة كان مع البابا يوحنا بولص الثاين وقد منحه البابا وسام السالم بني 

 رمسية لنظام صدام وهذا إفراز طبيعي للدور ةدانإ وهذا شرف كبري لكل عراقي و١٩٩٤الشعوب
احلكيم صاحب  الدكتور  به  يتمتع  الذي  السابق  الريادي  النظام  ملفات  فضح  خالل  من  بني  

  .أروقة األمم املتحدة واملنظمات الدولية
 .وحصل على منصب سفري السالم العاملي 

 

  
 ١٩٩٤الدكتور احلكيم مع البابا يف الفاتيكان عام 
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  مع األمني العام لألمم املتحدة املستر كويف عنان

وقت         مدعواً من سيدة فرنسا         دخل القصر الفرنسي 
السابق

الفرنسي  الرئيس  زوجة  ميتران  مدام  ها 
ميتران .فرانسوا   

  
  مدام ميتران سيدة فرنسا االوىل: باريس 

 

االوىل
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أستطاع حماورة السيدة يب نظري بوتو رئيسة وزراء باكستان السابقة، وإقناعها بتـبين القـضية                
  .العراقية من خالل دورها الكبري واملؤثر يف الساحتني اإلقليمية والدولية

  
  مع رئيسة وزراء الباكستان السيدة يب نظري بوتو

 
  التقى للغاية نفسها السيد مجيس ارميتشام رئيس مجهورية سيشل  •

  
   سيشلالسيد مجيس ارميتشام رئيس مجهوريةمن اليسار : لندن 
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  .حامل جائزة نوبل للسالمالسيد خوزيه راموس هورتا و •
 

  
  انية ورئيسة جلنة حقوق اإلنسان بالربملانالدكتور احلكيم بني آن كلويد النائبة الربيط

  واملستر هورتا حامل جائزة نوبل
  

 

 . يف لشبونةاملسزسواريش سيدة الربتغال األوىل •
  

  
  سيدة الربتغال االوىل تفتتح معرض منظمة حقوق االنسان يف العراق: لشبونة
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قـوق اإلنـسان يف     السيدة ماري روبنسن رئيسة مجهورية ايرلندا يف دبلن واملفوضة السامية حل           
 .جنيف

 
 

 .جيان منكو بيكو مساعد األمني العام لألمم املتحدة 
 

  
  جيان منكو بيكو مساعد األمني العام لألمم املتحدةنيويورك مع السيد 



اجلادر
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الرئيس اجلزائري السابق امحد بن بلة حيث زاره يف لوزان برفقة السيد عبد العزيـز احلكـيم                  
در الدين القباجني والشهيد علي العضاض من اجل دفعـه          والسيد عادل عبد املهدي والسيد ص     

 .للعمل ضد النظام العراقي
ه جلسات ولقاءات من كثري من الشخصيات يف جنيف من أصحاب الـشأن وصـنع               ت ل كان 

 .القرار وكان من بينهم األستاذ أديب  رئيس املنظمة العربية حلقوق اإلنسان
م يف جنيف بني األمني     ١٩٩١ آب   ٢٧ظيم لقاء يف    كان للدكتور صاحب احلكيم دور مهم بتن       

 العام لألمم املتحدة املستر خافري برييز دي كويالر وبني شهيد احملراب 
 والوفد املرافق لسماحته وكان هـذا اللقـاء         ،السيد حممد باقر احلكيم   

حدثاً تارخيياً تناقلته وكاالت األنباء العاملية لكونه أول حـدث علـى            
 .بك أركان النظاماملستوى الدويل أر

 

  
  

من اليمني الشهيد سليم عز الدين فالدكتور احلكيم فشهيد احملراب فغامن : جنيف لقاء دي كويالر
 جواد فأبو بالل األديب فالدكتور الشهرستاين
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وكان يبذل جهداً إعالمياً كبرياً ودؤوباً من اجل القضية العراقية من خالل لقاءاته مع كربيات                

 ت العمالقة لنقل مظلومية الشعب العراق إىل كل أحناء العامل الصحف واإلذاعا
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أجـرت   ذكرت نشاطاته واليت)  وقتها( ومن أهم الصحف العربية وصحف املعارضة العراقية        
  :لقاءات مع الدكتور صاحب احلكيم هي

  
 كـانون االول    ١ و ١٩٩٣ أكتوبر   ١ ت   ١١ ىلالصفحة األو  .لندن/ األحداث ♦

 ١٩٩٣ديسمرب 
 ٢٠٠٣  كانون الثاين ١٩اإلتئالف الدميقراطي العراقي العدد  ♦
 دمشق/ العتصاما ♦
 .االنتفاضة ♦
  اطالعات طهران ♦
  .االهرام املصرية ♦
  .لندن)/ جملة( أهل البيت  ♦
  ١٩٩١ مارس ١٩ الصفحة االوىل .املنامة/ األيام البحرينية ♦
   .م١٩٦٥  العدد الثالث والرابعبغداد/ )جملة( ميان اإل ♦
  . طهران العراقية/بدر ♦
  .سوريا/ البديل اإلسالمي ♦
  ١٩٨٩-٦-٢٨ تاريخ ٧٩٨٩ عدد الصفحة األوىل .دمشق/ البعث السورية ♦
هـ١٤١٩ ذو  ١٥ ١٩٩٩ نيسان أبريل ١. لندن/ بغداد ♦  ،   
 .البالد السعودية ♦
 البالغ العراقية طهران  ♦
  ٢٠٠٤ االسبوع الثالث من كانون االول ٨٧ البالغ العراقية العدد ♦

احلجة
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 .لندن)/ جملة( البالغ  ♦
 .امريكا/ بيت رين ♦
:  واالعداد   ١٩٨٩ حزيران   ٢٨ العدد   الصفحة االوىل  .دمشق/ تشرين السورية  ♦

  ٩/٨/١٩٨٨ ،١٤٠٨ ذي احلجة ٢٩
 آذار مـارس    ٢٤ ،٤٨أعداد كثرية جـدا منـها العـدد         . لندن/ التيار اجلديد  ♦

  هـ ١٤٠٦ رجب ١٤-١٩٨٦
  .لندن/ التيار ♦
  ١٩٨٩ حزيران ٢٨  ٧٩٩٣ العدد الصفحة االوىل .دمشق/ الثورة السورية ♦
 .اجلزيرة السعودية ♦
  . طهران العراقية/اجلهاد ♦
  ٨/٥/٢٠٠٢ الصفحة االوىلاحلدث ميشيكان أمريكا  ♦
ـ  ١٤١٩ ذو احلجة    ٤  ١٩٩٩ آذار مارس    ٢١لندن  .احلياة اللبنانية  ♦  ١٤ ، هـ

  ١٩٩٩ آب   ٢٩ مجـادي األوىل،     ٨  ١٩٩٩ آب   ١٩ ،١٩٩٥نيسان أبريـل    
   مجادي األوىل٢٨

  .اخلليج اإلماراتية ♦
 ١٩٩٧ شباط ٢٥،٢٠العدد  الصفحة األوىل .لندن)/ جملة ( الدستورية  ♦
  ١٩٨٤ آب ٢١ ١٤٠٤ ذو القعدة ١٥الرافدين لندن العدد  ♦
   هـ١٤١٩ شهر رمضان ١ ،٢٩العدد . لندن/الرأي اآلخر ♦
:  واعداد اخرى مثل     ١٩٩٩ أغسطس   ٢٦ ألوىلالصفحة ا  .الرأي العام الكويتية   ♦

   .٢٠٠٥ نوفمرب ١١اجلمعة 
 .لندن/ رسالة اإلخوان ♦
   ٢٠٠٤ أيلول ٢٢العدد التاسع عشر ) استراليا( رسالة األمل  ♦
  .لندن/ رسالة العراق ♦
  .هولندا/ الرسالة ♦
  .السويد/روز ♦
  .الرياض السعودية ♦
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:   وأعداد أخـرى     ،٨/١٩٩٩/ ١٥-١٤ العدد   الصفحة األوىل  .الزمان اللندنية  ♦
 ٥ ١٠٧٨ العدد   ، ؟؟ ٢/٩/٢٠٠٤ العدد   ،٢٠٠٢ مارس   ٢٧ ،٢٠٠٢حزيران  
 يف  ٢٥٢٩العـدد    . ٢٠٠٠ نـوفمرب تـشرين الثـاين        ٢٠  ١٤٢٢رمضان  

١٨/١٠/٢٠٠٦  
  ١٩٩١حزيران يونيو   ... ،١٣/٣/١٩٩١. السفري اللبنانية ♦
 ١٠:  وكـذلك األعـداد      ،١٩٨٥ آب   ١٧ الصفحة األوىل . السياسة الكويتية  ♦

     ،١٩٩٠ديسمرب 
 العـدد   ٢٢/١/١٩٨٨ الصفحة االوىل العدد     .لندن/ الشرق األوسط السعودية   ♦

 يف  ٤٣٠٢،  ٣/٧/١٩٩٧  ٦٧٩٢العـدد   :   واعداد اخـرى مثـل        ،٣٣٤٢
 ،٢١/٣/١٩٩١ ٤٤٩٦ العــــدد ،٢٤/٩/١٩٩٠  ٤٣٢٣ ،٨/٩/١٩٩٠
 العـدد   ،١/٦/١٩٩٧ تـاريخ    ٦٧٦٠ العدد   ،٥/٧/١٩٩٧ ،١٥/٧/١٩٩٧
  . اجلمعة١/١١/١٩٩٩
ــشهادة ♦ ــران/ ال ــصفحة األوىل .طه ــرى ١٥/٢/٢٠٠٠ ال ــداد أخ   :و أع

  ،،١٣/١٢/١٩٨٥-٤ ،١/١٠/٢٠٠٢ و ١٢/١٠/١٩٩٩
 ٢٠٠٣ ١ تشرين ٢١ العدد الصفحة االوىلالصباح البغدادية  ♦
   هـ١٤٢٦ ذي القعدة ٢٥الصديقة جملة العدد  ♦
 .امريكا/ صوت اإلحتاد ♦
  ١٤/٨/٢٠٠٦الصوت اآلخر العدد  ♦
  .دمشق/ صوت اإلنسان ♦
  .دمشق/ صوت اجلماهري ♦
  .ديترويت/ صوت العراق الثائر ♦
  .لندن/ صوت العراق ♦
  .لندن/ صوت الكويت ♦
 .الضمري ♦
 طريق الشعب العراقية ♦
   صورة١٩٩٤العراق جملة العدد الثاين تشرين الثاين  ♦
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  .لندن/ العراق احلر ♦
  .٧/٥/١٩٨٧عراق الغد العدد  ♦
  .أمريكا/ العراق ♦
  .طهران/ العمل االسالمي ♦
 ١٩٩٨ ٢ كـانون    ١٢٩ الـصفحة االوىل العـدد       .دمشق/ قراطي الغد الدمي  ♦

 : ٧٥ العـدد    ،١٩٨٧ سبتمرب   –اغسطس  / أيلول - آب     ٤٨/٤٩: واالعداد  
   ١٩٩٠أواسط كانون الثاين يناير 

  .لندن)/ جملة( الغدير  ♦
 .الفرات ♦
  القبس الكويتية ♦
 تشرين الثـاين    ٢٠ ٢٩٦٤ العدد   ،١٨/٢/١٩٩٨العدد  .  اللندنية  العريب القدس ♦
   ،١٧/٤/١٩٩٦ ،١٩٩٨وفمرب ن
  ١٩٩٨تشرين االول . واشنطن/ قضايا عراقية ♦
  ١٩٨٦ كانون االول ٢٧ العدد .طهران/ كيهان العريب ♦
، ٢٥/١٠/٩٨ ،٥/١٢/٩٣ . الـصفحة األوىل    طهـران   العراقيـة  /لواء الصدر  ♦

٤/١٢/٨٨، ٢/٧/٨٩، ٣٠/٧/٨٩  
أعداد  و ٨/١٩٩٩//١٥-١٤ تاريخ   ٤٠١ الصفحة االوىل العدد     .لندن/ املؤمتر ♦

 – أيار مـايو     ٢٥ ،٢٠٠٣ نيسان   ١٣-٦ العدد   ،٢٠٠٣ أيار   ١٥-٩: أخرى  
  ٢٨١ العـدد    ،٢٩١ العـدد    ٢٠٠٢ شباط   ١٥-٩ ،٢٠٠٢ حزيران يونيو    ٧
 ٢١-١٥ ،٢٠٠٢ نيـسان    ٢٦-٢٠ ٣٠٠ العدد   ،٢٠٠١ نوفمري   ٣٠-٢٤

 : ٣٠٠ العـدد    ،٢٠٠٢ تشرين االول اكتـوبر      ٣١ -٢٥ . ٢٠٠٠ديسمرب  
 ٢٠٠٢ كانون الثاين ٢٥-١٩ : ٢٨٨ العدد ،٢٠٠٢ نيسان أبريل ٢٦-٢٠

  املبلغ الرسايل العراقية ♦
  .طهران/  العراقيةاملبلغ ♦
  .لندن)/ جملة( الة  ♦
  .املدينة السعودية ♦
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  ٥/١٢/١٩٨٥ ،١٩٨٧ حزيران ١٨العدد . لندن/ املسار ♦
 . لندن/ املستقبل ♦
  ٢٠٠٣ آب ١٤املستقبل جملة بغداد العدد االول  ♦
  .لندن/ امللف العراقي ♦
 والعـدد   ١٩٩٧ حزيران   ١٤١٨ حمرم   ٢٧ الصفحة االوىل العدد     .لندن/ ملنربا ♦

 ١٩٩٧ حزيران ١٤١٨ صفر ٢٨
  ٢٠٠١ ديسمرب ١٤٥،١املهاجر اللندنية العدد  ♦
 .لندن/ املهجر ♦
  ٢٠٠٦ آب ٦ ٢٩٥املواطن الرقم  ♦
 حزيـران   ٢٥ ،٢٠٠٣ أيـار    ٩ – ١٤٢٣ صـفر    ٢٦. دمشق/ نداء الرافدين  ♦

٣/٢/٢٠٠٠ ،٢٠٠٢  
  .  هـ١٤٢٢  ربيع الثاين ٢٠٠١ لندن العدد متوز /نداء الكرد ♦
  .لندن/ نداء املستقبل ♦
 ٩ العـدد      ١٩٩١ مـارس    ٢١ ، رمـضان  ٥. املدينة املنورة / الندوة السعودية  ♦

  )صورة (١٩٩٠ديسمرب 
  بالعراق طهران الصفحة األوىلالنشرة اخلربية املركز الوثائقي حلقوق اإلنسان ♦
  ٢٠٠٢  حزيران٢٢العدد . النهار البريوتية ♦
  .طهران/ العراقية النهضة ♦
  )صورة (١٩٩٨  آب   -١٤١٩ ربيع الثاين ٨٧العدد . اللندنية) جملة( النور  ♦
  .لندن/ السعودية) جملة( الوسط  ♦
  .الوطن السورية ♦
  .الوطن الكويتية ♦
  .دمشق/ الوطن ♦
  ١٩٩٥ تشرين الثاين ٢٠: ١٩٢أعداد كثرية جدا منها العدد . لندن/ الوفاق ♦
  .و غريها ♦
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  :كما ذكرته الصحف واالت األجنبية التالية مبختلف اللغات ويف مناسبات عديدة 
  
Aften Posten ( Oslo, Norway) 4 Dec. 1991 
Ai( amnesty International)ANKLAGEN 2-3 1997Germany  
Argus ( Cape Town) South Africa Friday Dec. 11 1992. 
Asahi Shimbun (Japan) 11 September 1990. 
Ashur International (USA) July 1990 
Athen News Tuseday June 23 1992 
Avanti ( Italy) 1 Giugne 1992. 
Berliner Morgen Post,( Germany) 
Bet- Nahrain ,(USA) , May 1992, Oct  1993 
Campaign For Free Iraq ( London) May 1992 
Cape Times ( South Africa) December 9 1992 
Cork Examiner, ( Ireland) Tue. May 12 1992 
Cumhuriyet, ( Istanbul) 10 Nisan,12 Nisan ( April) 1992 
Daily Star, ( London) January 19 1991 
Dawn, ( Istanbul) Turkey Feb. 19 1991 
De Groene Amsterdamer, (Holland)  
De La Republica, (San Jose Costa Rica) 19 October 1991 
De Stem,  (Holland) 16 Augustus 1992 
Der Standard ( Austria) 17 August 1999 
Diario DE Naticias 12 Junho DE 1992 
Dispatches, Front Line, Dublin 2004. 

EeYEPH Ω 
PA Freedom Times( Athens Greece) 26 IOYNIOY ( June) 1992 
El Comercio ( Quito, Ecuador) 15 December 1991 
El Nacional ( Caracas, Venzuela) 30 November 1991  
EL PAIS, lunes 28 de Abril de 2003. 
Expresso (Lisbon, Portugal) 13 De Juno ( June) 1992 
Forum, Center for citizenship &Human Rights, Australia, no 41 
March 2005.  
Friheten, ( Oslo) Norway 29 November 1991. 
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The Frontier Post, Pakistan, Wedensday 26 February 1992 
Gulf States Newsletter  Jan. 2000 
Hurriyet, ( Turkey) 31. 01. 1999 
Hurriet Turkey 12 Nissan ( April) 1992 Pazzar 
Ilta Sanomat  (Finland) 26 November 1991. 
Index On Censorship ( London) November-December 1990 
Irish Times, Dublin, Ireland, 1-March-2004 
Istanbul Insan Haklari (Turkey) May 1992 
Kurdistan Liberation ( London) March 1991 
La Libre Belgique ( Brusseles) Belgium 15 October 1991. 
La Stampa, Italy, 28 July 1992. 
La Vangurdia, Barcelona, Spain December 1992 
Morning Star ( London) May 28 1997. 
NRC Handelsblad ( Netherlamnd) 25 August 1990 

POCCHHCKA 
Union   
Pogrom, Germany ,No.173, Oct. Nov. 1993  
Publico ( Lisbon) Portugal 12 Junhe 1992. 
Reading International Centre Bulletin (UK) 26 Feb. 1991. 
Sabah, ( Istanbul) Turkey 10 April ( NISSAN)1991. 
Sauadi Gazzet, December 5 1990.  
South London August 17th 1990, January 18 1991. 

ETA  Rossiiskaya Gazeta ( Moscow )Soveit A 
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Stern, ( Hambourg) Germany 19.2,1998 
The Arab American News ( USA) 9th March 1991. 
The Argus ( Cape Town) South Africa 11 December 1992. 
The Daily Star ( London) January 19 1991. 
The Globalism Institute Bulletin, Sept 2004 
The Gurdian( London) April 9 1887, 10 August 1990 January 18 

1991 , Jan. 23                      1991, Feb. 16 1991 
The Independent ( London) Tues. 14 August 1990.9 September 
1992 
The International Herlad Tribune (Paris) Thur. April 4 1991,Thurs. 
August 17 1990. 
The International News ( Islamabad) Pakistan 25 Feb 1992. 
The Middle East Magazine 01 April 2004 
The New York Times ( USA) Wed. April 3 1991. 
The Observer ( London) 3 Feb. 1991, 10 March 1991, 3 May 1992 
26 July 1992, 4 October 1992, 29 November 1992, 8 February 
1998  

  

  

The Sunday Telegraph ( London) 10 April Feb. 17 1991. 
The Times ( London) 10 April 1991. 
The Wall Street Journal (Europe) Sat. May 25-26 1990. 
The Washington Post (USA) We. August 16 1990. 
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Torture (Copenhagen) Denmark Vol. 5, November 3 1995. 
Turkish Daily News ( Turkey) April 10 & April 18 1992. 
USA TODAY (Washington) USA Friday 8 1991. 
Vart Land (0slo) Norway 5&11 December 1991, 15 January 1992. 

                          Yomiuri Shimbrun (Tokyo) Japan 11 September 1990  
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و أجرت القنوات التلفزيونية األجنبية خاصة والعربية معه مئات املقابالت  احليـة وعلـى اهلـواء                 
مباشرة من بيته ويف االستوديوهات يف وقت كان الكثري الكثري من الشخصيات العراقية خيشى مـن     

  !!البوح حىت من إمسه 
عية باللغة العربية واالنكليزية يف خمتلف دول العـامل مـع أهـم             مقابلة إذا ) ٥٨(حتدث يف أكثر من   
  :اإلذاعات، هي
  LBC .لندن/ راديو أل يب سي
  Spectrum Radio       .لندن/ إذاعة سبكترم

  ١٩٩٢ الربيطانية عام BBC  مقابلة هيئة اإلذاعة الربيطانية يب يب سي       
  .إسالم آباد
  .بلجيكا

 BBC.لندن/ يب يب سي

  .استراليا/ راديو
  .العربية السعودية/ الرياض

  .جنيف/ سويسروماند
  .صوت الشعب العراقي

  .واشنطن/ صوت أمريكا

 .لندن/ كل العرب

 .املانيا

 .مونت كارلو

  .....وغريها
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 الدكتور احلكيم يعلن إعتقال ارم صدام بالتلفزيون الربيطاين

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ١٩٩٢ الربيطانية عام BBCيطانية يب يب سي مقابلة هيئة اإلذاعة الرب
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HomeTVRadioTalkWhere I Live A-
Z Index

 
 

    

  
Weekdays 6-9am and Saturdays 7-9am How to listen to Today

 

 

 
 

One of the people killed by that big car bomb in Iraq yesterday was Ayatollah Al-Hakim, one
. of the most important Shia leaders in IraqHakaim-Dr Sahib Al. is his first cousin 
.  

   
  مقابلة راديو فور
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   املشهورة CBSقناة تلفزيون سي يب أس
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 هيئة اإلذاعة الربيطانية يف بيت الدكتور احلكيم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  راديو صوت امريكا يف واشنطن
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  السيد حبر العلوم مشارك دائم يف االعتصام املستمر يف لندن

  
كنا نأمل بان يتوىل الدكتور صاحب احلكيم منصب وزير حقوق اإلنسان يف العراق ومل " ... 

  . " .يكن من اسند إليهم هذا املنصب بأفضل منه
  



   سفري اجلرح العراقي.. الدكتور صاحب احلكيم   ٣٧
 
  
 
N{°‰^èØéfÞ…çjÒ‚Ö]V 

Ý]‚‘íÛÒ^¦æÜéÓ£]gu^‘ 

uk.co.yahoo@nabeelyasin            

ختـىل عـن مهنتـه وراح . كان الدكتور صاحب احلكيم طبيبا لالسـنان
 االنـسان العراقـي

حلقـوق

وملـن اليعـرف صـاحب . يتابع كل مايتعلق بانتهاكات نظام صدام 
يـتكلم كـام لوانـه يف .اية اخلمسينات من عمـره صاحب احلكيم طفل يف هن"احلكيم اقدمه اليه
ويعمل كام لو انه مايزال يف مدرسة كلفته اصدار . التكلف والتنميق وال تزويق. فرصة مدرسة

كام كنت انا حني يكلفني املدير اصدار جدارية للمدرسة حتـوي , جاد ونشيط ودؤوب:جدارية
ئب وعجائب صاحب احلكـيم مل غرا. عىل كتابات الطلبة ومعلومات عامة وغرائب وعجائب

جتفيـف , هتجـري, تعـذيب, قتـل : انتهاكات صـدام  العـراقيني: تكن عجيبة والغريبة
 .نظام عاش عىل هذه االنتهاكات) يوميات(اغتياالت وماشابه من , سجون, اهوار

فهو نحيف جـدا ومـايزال ذا عينـني . ال اظن ان صاحب احلكيم ياكل كثريا او ينام طويال
لكنـي , مل اعـرف عيوبـه مجيعـا.ني تدوران كام لو اهنام حتاوالن القاء شعاعهام عىل اجلميعزائغت

هذا العيب هـو انـه جـاد وخملـص : وهو اكثرها عمقا ومدعاة لالسى, اطلعت عىل واحد منها
خاصـة , انه لعيب الحيتمـل مـن قبـل كثـري مـن العـراقيني.ونشيط ويتقدم االخرين يف العمل

 .السياسيني منهم
كان يتحـدث .كام نسميه) ابو عيل(اتصل يب صاحب, قبل أكثر من عرشة اعوام, ت يومذا

لنتـاول , ادخـل , تعـال ( ببـساطة مـن يقـول لـك. كام لو انه يريد ان يدعوك إىل مطعم جماور
 .حماكمة صدام: رغم ان املهمة التي يدعوين اليها هي ) غداءنا

صدام حسني يف وضع عريب ودويل اليصدق يا ابا عيل اهنا ملهمة شاقة ان نطالب بمحاكمة 
لكـن ابـا .  وحتى الديمقراطييني يف البيت االبيض مل يفكروا بذلك١٩٩٥كان العام عام . ذلك

 نبيل ياسني 

حلقـوق



واملطر

يـكتب
هاشـح ليو

خر

االنجليز
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, لـذلك راح يـركض هنـا وهنـاك. عيل ديمقراطي اسالمي ومن بيت  غري البيت االبـيض
, ايـام شـتاء لنـدنالتي مل تكن سو امكانية تقـديم شـاي سـاخن يف (واملعدات, جيمع الناس

واوراق واقالم بيده رسعان ماهيرع هبا إىل , ومظالت وخيمة تقي من امطار لندن الرهيبة احيانا
مـن اجـل ) ساحة الطرف االغر( او إىل السياح الذين يرتددون عىل اهم ساحات لندن

 .اخذ تواقيعهم عىل املطالبة بمحاكمة صدام
فويضا من الرشطة الربيطانية املعنية بالتجمع ظهر كـل وكان قد اخذ ت. مجع االف التواقيع

وممـسكا , صـور التعـذيب واالنتهاكـات, كـل سـبت, واضعا, سبت يف ساحة الطرف االغر
موزعا الشارة الصفراء التي تعود إىل رمـز نـشطاء حقـوق االنـسان عـىل مجيـع , اوراقه وقلمه
عنق من حيرض, احلارضين عىل  بنفسه   .واحيانا يتقدم  

راح صاحب  رقمه عىل الالفتـة , فكلام مىض اسبوع. كان صاحب يرفع الفتة اخر
اعالنا عن عدد االسابيع التي جتمع فيها صاحب وعراقيون اخرون حتى وصلت االسـابيع إىل 

وال اظن ان عراقيا خملصا مر  لندن وكان يـوم . عدة مئات رغم الربد  واحلر والشمس 
 .حماكمة صدام:  مل حيرض هذه التظاهرةالسبت ضمن ايامه

يـدور , ابو عـيل اخـر, انه ابو عيل. كان هناك رجل اخر مل يفارق سبوت املطالبة باملحاكمة
هو االخر كان حيلم ياليوم الذي يايت لـري .عىل املستربدين بشايه احلار واحيانا بشوربة ساخنة

 .صدام يف املحكمة
. حسب ظرويف وامكانية وصويل إىل مركز لنـدن, كنت احرض بني فرتة واخر. كان حلام
الشيوعي القديم والبسيط الذي مل . عبد الرزاق الصايف ايضا, عىل الدوام تقريبا, لكن كان هناك

ولذلك فان اسمه احلزيب واملعروف به , يغتن من احلزب ومل يستثمر تارخيه اال لكي يكون خملصا
 ).ابو خملص(االن هو 

آ

إىل



كلما
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الفتة صاحب احلكيم ترتفع ارقامها حتى ظننا اهنـا سـتكون مـد مرت اسابيع واسابيع و
 سنوات تقريبا وصلت االسابيع فيها إىل أكثر من اربعامئة اسبوع حرضها صاحب . العمر

احلكيم وهو حيلم وحيلم يف ساحة الطرف االغر حتت متثـال االمـريال نلـسون قائـد االسـطول 
يف معركـة ايب قـري يف مـرص ويف معركـة الطـرف االنجليزي الذي انترص عىل اسطول نـابليون 

 .االغر
انه جيلس يف بيته يتابع مـشاهد حماكمـة صـدام حـسني مـن . افكر بصاحب احلكيم, اليوم

ابو . وصادفته بعد القاء القبض عىل صدام يف حفرته. ذهب إىل العراق قبل ثالث سنوات.لندن
كـان . قاء القبض عىل صدام يف احلفـرةكانت لديه نكتة او اثنتان عن ال. عيل كان منرشحا طبعا

  لكن ملاذا ظل صاحب احلكيم بعيدا عن املحاكمة?. يتكلم بدون تزويق وبدون تكلف: هو هو

. ملحكمـة حـاجز زجـاجيجيلسون يف الطابق الثاين يراقبون سري املحكمة وبينهم وبني قاعـة ا.
وقد حدثني صديق حرض احد اجللسات هذه عن كثري من القضايا التي اليتمكن التلفزيـون 

ولكن ملاذا اليدعى صاحب احلكيم لري بام عينيه حلمه الذي رافقه : يومها تساءلت.من نقلها
 أكثر من اربعامئة اسبوع?

ق بالـشاشة وكانـه مل حيلـم يومـا ملاذا جيلس صاحب احلكيم يف بيته املتواضع يف لندن حيـد
 بمحاكمة صدام ومل يعمل عليها?

اعرف انه مل يعد .واول من حتمل يف هذا السبيل, كان يف الواقع اول من نشط يف هذا االجتاه
لكـن ملـاذا اليقـرتب . لقـد راي احللـم يتجـسد. فهو يشعر الراحة  التقيه.يعري االمر امهية

 احللم? ملاذا اليكون صاحب احلكيم شاهد اثبات باعتبـاره صاحب احلكيم أكثر فاكثر من هذا
مجع فيها من الوثائق التي تدين صـدام ونظامـه , مراقب حقوق االنسان عىل مد عرشين عاما

الـذي اقامـه , ويف معـرض انتهاكـات حقـوق االنـسان , ١٩٩٥ما جعلني ذات يوم من ايـام 

سبع

اعرف ان هناك اختيارات من قبل املسؤولني عن املحاكمة لالثني عرش عراقـي يف كـل جلـسة 
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 أكثر حمدقا بـالوجوه الكثـرية والكثـرية اقيض ساعتني او, صاحب ودعاين اللقاء كلمة افتتاحه
كان صاحب قد مجع املئات من صور اسـالميني وشـيوعيني ومـستقلني .جدا التي غيبها النظام

كـان .مجع صـور الـضحايا دون متييـز. ومسيحيني وتركامن واكراد ومن نساء ورجال واطفال 
  .جهـة دون اخـرانتهاك حقوق االنسان العراقـي بالنـسبة لـه غـري حمـدود واليقتـرص عـىل 

انه اوىل من يكون يف هيئة االدعاء واوىل من يكون عـىل . اليوم افكر من جديد بصاحب احلكيم
 . خطوتني او اقل من الرجل الذي بذل مئات االسابيع منتظرا ان يكون يف قفص االهتام
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 .  امـرأة يف العـراق٤٠٠٠وتعذيب واعتقال أكثر من   تقرير عن اغتصاب وقتل–الكتاب 
  .  لندن−صاحب احلكيم . د : املؤلف 

 ٢٠٠٣األوىل  الطبعة
 املطري جاسم: عرض وتقييم 

? ماليـني النـاس يف العـراق ..حقبة أربعة عقود قاسية  ما الذي حدث يف بالد الرافدين يف
العراق او خارجه  من أمراض عصبية حاملا سقط نظام صدام حسني سواء كانوا داخل يشكون

  . ه متعب نفسيا وجسدياكل واحد يشعر ان. 
مندهشا حني يقرأ حتاليل الدم ووظـائف  املواطن العراقي يشعر باملرض لكن الطبيب يقف

  . الـضغط ونـبض القلـب فـال أمـراض فيهـا لكـن النـاس يـشكون الغـدد والكـشف عـىل
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العلة ال تكمن يف اإلنسان العراقـي املتوجـع  األطباء يف العراق وخارجه رسعان ما يدركون أن
أوجدتـه  ,عام وخاص طارد النـاس والحقهـم بعنـف يف حيـاهتم اليوميـة  تكمن يف وضعبل

والنار فأمرضت عقوهلم حتى غدوا  خماوف السلطة التي حكمت العراق ألربعة عقود باحلديد
 . أهداف وبال أمل يف مستقبل بال أحالم وال استقرار وال

 ?.. ما هو التفسري
 ?..من خلق الظاهرة ومن سجلها 

 ?..أحس الشبان العراقيون شيخوختهم مبكرا  ذاوملا
والقتـل الفـردي  املسئول عن جريمة العذاب وامللل واخلـداع والتزويـر والكـذب من هو

 ?.. أنفاسه ليقدم اجلـواب أو صـورة مقاربـة جلـواب من يستطيع أن يلتقط.. واملقابر اجلامعية 
 احلكـيم الـذي بـدا يل مـن أول الدكتور صـاحب أمضيت ثالثني يوما يف قراءة كتاب ــ تقرير

إىل  مدركات اجلرائم الكرب التي ارتكبها صـدام حـسني مـن دون حاجـة وهلة انه مدرك من
املتواصـل لعـروض وصـور اجلـرائم  استخدام أي نوع من أنواع اجلانب البالغي يف لغة الرسد

 إىل العمق تارةاجلرائم من العمق إىل السطح تارة ومن السطح  ساير فيها.. واحدة تتبع أخر 
  ال يستوعبها العقل البرشي املعارص ثانية ليحقق بالتايل تشويشا بالقارئ مما يستشفه من جرائم

مكان إىل آخر داخـل  الكتاب يزيد عىل الكيلوين ونصف بقليل فقد أتعبني محله من وألن وزن
ول انـه لكننـي واحلـق أقـ) . حجم جملـة( الكبري   صفحة من احلجم٩٣٠بيتي فعدد صفحاته 

ونظامـه  ّخاص غني برتاكمية اجلرائم التـي ارتكبهـا صـدام حـسني شخـصيا كتاب من طراز
  . الثقيل حقا الدكتاتوري بصورة عامة مما جعله كتابا من الوزن

 فأقول أن كل قسم فيه يبدأ من النقطة التي انتهت فيها , وألكون أكثر دقة,كل صفحة فيه
ألفها آخرون قبله حتى أصبح هذا  بية, من تلك الكتب التي عراقية وعربية وأجن,كتابات مماثلة

صـدام  نتيجة جرمية هنائية أو كمطالعة شعبية عامـة ومفـصلة تـدين الكتاب ــ التقرير بمنزلة
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وسـوف أتطـرق الحقـا للـسبب الـذي  . حسني إدانة كرب ال تقبل شكا وال تربيرا وال ترميام
اجلنائية العليا  أن األحكام التي صدرت عن املحكمةلو : استطيع القول   بل,يدفعني هلذا القول

الدجيل لرباعة املحامني ـ مثال ـ ولو افرتضـنا أيـضا  ببغداد تربئ ذمة صدام حسني من جريمة
وغريها من جرائم  ١٩٩١ ختلص من جرائمه يف األنفال وحلبجة وانتفاضة الشعب العراقي انه

ع والتعليل املؤكدين أن صدام حسني ال يسلم عندي باالطال  فقد ثبت,القتل اجلامعي والفردي
ووضعها ودوهنا وصورها يف   عاما١٢وقائع دامغة مجعها الدكتور صاحب احلكيم يف مد  من

  فيها من الرواية املوثقة ما جيعل كتابه هذا موقعا,خاصة تقريره بطرائق خاصة وبسجية بسيطة
بحجم اجلرائم الكرب التي احتواهـا  رجهمؤثرا يف قناعة األجيال القادمة يف داخل العراق وخا

 عام ينطوي عليه العقل السادي الذي حـرك صـدام حـسني ونظامـه هذا الكتاب الذي يفصح
بزاويـة ضـيقة ال يـستطيع ال   تقرير الدكتور صاحب احلكيم– سنة فقد أدرجه كتاب ٣٥طيلة

  وحماميهم من تربير جرائمهم لسان الطغاة وال فقه أعواهنم
   التقرير هو منهج تركيبي–الكتاب  عتمد يفاملنهج امل

 جريمة جريمة بعد
  وجريمة فوق جريمة
اجلريمـة لتكـون سـيال مـن صـلب صـناعة أحلقـت بنظـام معـني  ثم ترتابط موجـودات

  . من أوليات ممارساته ووجوده واعني نظام صدام حسني وأصبحت
رة أسـلوب احلكايـة أسـاليب فمـ من خالل قراءيت اسرتعى انتباهي توظيف املؤلف لعدة

 واحلديث مع الضحية ومرة ثالثة يف حتليـل خطـاب ٍ رسـمي ٍ وغـري ومرة ثانية أسلوب املقابلة
 . ذلك من سلوك مجيع وسائل تبيني اجلريمة

لكـن املعرفـة  صفحة يدرك القارئ أن املؤلف رجل عارف بـاجلرائم املرتكبـة صفحة بعد
لكي يصبح الكتاب انعكاسا للواقـع الـذي عاشـه  تبقى فطرية إن مل تستند إىل نظام معريف عام
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وباجلريمـة  حتت سياسات ومؤثرات صدام حسني املعلومة باجلريمـة الفرديـة الشعب العراقي
 . العمومية

 : بااللتامسات التالية  الكتاب–يتفاضل هذا التقرير 
تنافس بعضها اعتامدا عىل األرقام والتـواريخ وهـي ال  أوال ًــ إن صفحاته كانت

  .يف الكتاب  هلاحرص
  التقرير دقيقة ومصنفة وفقـا لوقـائع−املثبتة يف الكتاب  ثانيا ً ــ إن خترجيات أرقام اجلرائم

أو واجهـت أبنـاءهم أو  مشهودة يف أعـني الثقـاة األحيـاء مـن الـذين واجهوهـا وواجهـتهم
ملتحـدث أو لتأويالت نظرية أو ملبالغات مقصودة مـن هـذا ا أقرباءهم, وهذه الوقائع مل ختضع

اعتمد وضع قرائن مـا حـاز   بل,من الذين قدموا شهاداهتم أمام الدكتور صاحب احلكيم ذاك
 اخلام كمعلم من معامل اجلريمة التي ارتكبهـا صـدام حـسني عليه من معلومات كام هي بامدهتا

 . ونظامه
رويـة جرائم صدام حسني خفيا وجمرد حكايـات م ثالثا ً ــ حاول املؤلف أن ال يكون واقع

احد الضحايا, بل اخـضع مـادة الـسامع إىل الفحـص والتـدقيق والتأكيـد  بلسان أو عن لسان
التقرير تتسع واحدة بعد أخر ثم تعلو  – وقد أخذت صفحات الكتاب. والتدوين واإلثبات 
 مسندة بالوثـائق الـصادرة عـن قيـادة حـزب صـدام حـسني أو أجهـزة فوق مرويات اللسان

 .حكومته القمعية
 ) الوثـائق+ الوقـائع + األرقـام ( التقرير واعني ثالثيـة  الثالثية التي اعتمدها كاتبهذه 

 قانونية قائمـة عـىل –سياسية  جعلت عمله ليس مذهال حسب بل جعلته جزءا مهام من معرفة
بنية ً تارخييـة ً مهمـة ً وواضـحة عـن جـرائم صـدام  مظاهر ورشوط جعلت مضمون الكتاب

اإلنسانية مجعاء بام ارتكبه   العراقي بل أسست إلدانته بجرائم ضدبحقوق اإلنسان حسني ليس
  . أخر من حروب ومؤامرات بحق شعوب
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األنواع من قتل واغتصاب نـساء وتعـذيب أكثـر   التقرير جرائم متعددة–تضمن الكتاب 
الـشعب اإليـراين  عراقية وغريها من اجلرائم الشاملة كجريمة العـدوان عـىل  امرأة٤٠٠٠من 

 وقبلهـا جـرائم ١٩٩١قمع انتفاضة الـشعب  مة غزو دولة الكويت ومن بعدمها جريمةوجري
بـال حـدود وبـال  واملقابر اجلامعية وقد اظهـر تسلـسل اجلـرائم املرتكبـة أهنـا األنفال وحلبجة

املوصوف لد أنظمة دكتاتورية أخـر بـام فيهـا  موازنات وقد قل مثيلها ومقابلها يف اجلانب
 . لريةاهلت نظام الفاشية

 ومن شـان اخلفـي أن يـتجىل ,خفية إىل األبد ربام أراد صدام حسني أن تكون وقائع حكمه
 بـل متكـن أن ,كله  التقرير أراد أن يكشف اخلفي− لكن هذا الكتاب ,احلاالت بعضه يف أقىص

الظواهر اهلمجية بدقتها وبنوعها الذي يسكت  يكشف عمق اخلفاء كله مسلطا الضوء عىل كل
غـري املعقـول  أمامه ويشيب الشعر حني يقرا القارئ روايـات األمل اإلنـساين  النطقاللسان عن

  . املـصطلحات املناسـبة هلـا مـن شـدة قـسوهتا والتي ال يمكن ألي احـد أن جيـد األسـامء أو
حـسني باعتبـاره عقـال  التقرير كان برمته مسارا ناجحا وعادال يف إدانة نظام صـدام – الكتاب

 صفحة تدين اجلريمة واملجرم بـل ٩٣٠ليس فقط  حلرية واإلنسان وسيظلمهجيا ضد العقل وا
ــة ــة جلي ــي وثيق ــرشية ه ــة للب ــات املعادي ــار واملامرس ــد األفك ــاح ض ــائق الكف ــن وث  . م

 ٢٠٠٦ – ٣ – ٢٢الهاي يف  برصة 
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يعرف ذلك العراقي الشهم الذي كان قـد مـأل الـدنيا             من منا ال  " 
  !؟ية حول وطنه اجلريح وشعبه املضطهداإلنسانبنشاطاته السياسية و

 شاهدناه يف شوارع ـ لندن ـ يقود املظاهرات، ويف حينها كانـت    
 .وإمكانياااملخابرات العراقية يف أوج قوا 

شاهدناه يرتف الدماء يف مقدمة تظاهرة حاشدة، بعـد أن هامجـه              
 عليه بالضرب، وأسـقطوه     واالوامن السودانيني واليمانيني،    ) املرتزقة العرب (جمموعة من   

 ويـرفض حـىت     وما أن أزم اجلالوزة، ينهض من جديد      ..  راية بالده  رافعاً ولكنه ظل    أرضاً
 .التدواي ويستمر يف قيادة املظاهرة

 من املطبوعات اليت سهر الليايل على طبعها        امم املتحدة، وهو حيمل رزم    األشاهدناه يف أروقة      
 والناس يف وطـن     األهلوتنسيقها، تارة يوزعها على رؤساء الوفود، وتارة يشرح هلم معاناة           

 .جريح
لذلك كان خريسفري   .. ومهه الوحيد مهوم أبناء شعبه     شاهدناه يلتقي برؤساء حكومات العامل،      

 .ميثل أبناء شعبه يف تلك احملافل
 وهو مضرب حـىت عـن        من احلرارة  شاهدناه يعتصم مع الناس يف ظل درجات منخفضة         

 .الطعام
 .واألمساكته ويصور معاناة األهل والطيور ري حيمل كاماألهوارشاهدناه يف   
هرجانات العاملية وهو حيمل العراق يف قلبه وعلى جبينه وعلى          شاهدناه يف كل املؤمترات وامل      

 .راحة يديه
 !؟وهل خيفى القمر.... نعم أنه احلكيم العراقي الكبري مساحة السيد الدكتور صاحب احلكيم

يف ظل وجود العشرات من األحزاب واحلركات املعارضة للنظام السابق، ولكن السيد صاحب 
طلوبني من قبل النظام السابق، ولذلك حاولوا ألكثر من مرة من احلكيم كان يف رأس قائمة امل

 . أكثر وحيوية ويتحدى املخابرات بنشاطاٍتاًويف كل مرة كان أكثر نشاط! تصفيته ائياً
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من أجل قضية أهله كان يفتش عن .. رأيناه يف املناطق احملررة يف العراق... رأيناه يف أحناء أوربا
 وال أبالغ إذا قلت اً كبرياً لذلك كانت لنشاطات ذلك احلكيم تأثري!!املوت واملوت يهرب منه

  !!من أكثرية األحزاب املعارضة) أكثر(كانت نشاطاته 
 !!اًنعم شخص واحد مقابل العديد من احلركات واألحزاب والنتيجة هو األنشط واألكثر تأثري

  ... أتصفح الصحف:واليوم، نعم هكذا كان احلكيم
  .. لكترونيةاإل يف املواقع أتنقل

  ! مل أر صاحب احلكيم ضمن العراقيني من أصحاب القرار..أشاهد احملطات الفضائية
 للربملان سيكون يف اًففي الوقت الذي كنا نعتقد بأن الدكتور صاحب احلكيم أن مل يكن رئيس

   ... "منصب رئيس احلكومة
  

Èñ^’Ö]äÖù]‚fÂ…çŠÊæÖ]V 
كثري من السياسيني العراقيني يتوقعون للدكتور صـاحب احلكـيم دوراً           " 

حىت إن هـذا    ! قيادياً بعد سقوط صدام وتسلم املعارضة التقليدية زمام احلكم        
 !البعض قد رشحه ملنصب رئيس للجمهورية واآلخر ملنصب رئـيس للـوزراء           

رفع عن املناصب حني وجدها     وكان ميكن أن يكون ذلك، ولكنه كما يتهيأ يل ت         
ومـع  !  مقترنة باالحتالل وقائمة على احملاصصة فنأى بنفسه عن ذنوب احلاكم         

  ! انه صديقي واين قريب إىل نفسه، ولكنين مل أشأ أن اسأله عن قراراته وتركت األمر حلدسي
سية، وينبغي االعتراف للقارئ الكرمي أن هناك خالفات بيننا يف الرؤيـة االجتماعيـة والـسيا            

ولكـن ذلـك    ! فجمهورية السيد صاحب احلكيم الفاضلة، ختتلف عن مجهورية الصائغ الفاضـلة          
                  ـضت وينها، فمثالً حني اخلالف جعلنا اقرب إىل بعض، ومل يفكر أي منا تغيري قناعة صاحبه أو

دنيـة  مبشروع املؤمتر التأسيسي األول للمثقفني العراقيني يف اخلارج وتلقيت من جهات حكومية وم            
استعدادات عاجلة للتمويل فشكلت جلنتني للنهوض باألمر من كبار املثقفني العراقيني املغتربني ومها             
اللجنة التأسيسية واللجنة التحضريية فلم ادع للمؤمتر صديقي السيد صاحب احلكيم مع إنين كنت              

ـ     ! أرسل إليه بعض الربيد فيبارك جهدي ويوصيين بصحيت        دكتور موفـق   ومثال حني دعاين ومعه ال
الربيعي قبل سقوط صدام  لكي أوقع على بيان الشيعة، امتنعت بشكل قاطع عن التوقيع، ومل يؤثر                 
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ذلك على صداقتنا رغم انه شكلّ خيبة أمل هلما، وقد اتصل يب الدكتور موفق الربيعي من لنـدن،                  
  .لن يؤثر عدم توقيعك على بيان الشيعة من احترامنا لك: وقال يل

 وبني دكتور صاحب مل تنقطع بيننا، فنتواصل عرب اهلاتف مرة، والربيد االلكتروين             أن الصلة بيين  
   ... ".وحنن معا ميالني حني نتخاطب إىل استعادة وهالت طفولتنا فنمزح مثالً! مرات ومرات
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نشورة من موسوعة الصائغ الثقافية يف موقع النور حـول          طالعت احللقة امل  " 
  ..حفظه اهللا.... صاحب احلكيم . حياة  د

 ومن أوىل بالتوجه    ،السيد عبد اإلله احلسيين الصائغ    . و نعم اإلختيار من د    
  .اىل سريته من هذا الرمز اإلنساين النبيل

.. فح  الطبيـب املكـا   .. صاحب بن العالمة السيد جواد احلكيم       . السيد د 
  .املدافع عن حقوق اإلنسان العراقي.. الدميقراطي .. الوطين .. اإلنسان املؤمن 

وهو ) .. اهللا أعلم ( صاحب احلكيم صاحب أكرب إعتصام يف تاريخ العراق ورمبا يف تاريخ العامل             
  .بريطانيا / اإلعتصام الذي جرى أمام السفارة العراقية يف لندن

  .اسبوع إعتراضا على الظلم والدكتاتوريةإعتصام دام اكثر من أربعمائة 
صاحب احلكيم عن إدامة هذا     . حتت أمطار لندن الغزيرة ويف أيام الربد وأيام احلر مل يتخلف د           

  .التجمع
نبيل مستغربا عن الالمباالة وعدم التقدير الذي قابل به املسؤولون العراقيـون          . لذلك يكتب د  
ى صاحب احلكيم لريى بأم عينيه حلمه الذي رافقه أكثر من           ولكن ملاذا ال يدع   (( هذه املواقف قائال    

أربعمائة أسبوع  ؟ ملاذا جيلس صاحب احلكيم يف بيته املتواضع يف لندن حيدق بالشاشة وكأنه مل حيلم                  
  .نبيل ياسني. د)) ؟..يوما مبحاكمة صدام ومل يعمل عليها

صاحب . ف ظلم النظام البائد     جامع التاريخ واألرشيف اهلائل لكش    .. املكافح ضد نظام اجلور     
 أربعة آالف إمرأة  يف بلد املقابر        ٤٠٠٠إغتصاب وقتل وتعذيب واعتقال أكثر من       ( تقرير أو جملد    

  . صورة ووثيقة٣٦٥ صفحة و٩٣٠" ) العراق" اجلماعية 
  :يقول يف هذا الد الكاتب املعروف املطري
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 الذي بدا يل من أول      - صاحب احلكيم   تقرير الدكتور  –أمضيت ثالثني يوما يف قراءة كتاب       (( 
ساير فيها اجلرائم من العمق اىل السطح تارة ومـن          .... وهلة انه مدرك من مدارك اجلرائم الكربى        

 مما يستشفه من جرائم ال يستوعبها العقل        للقارئ إىل العمق تارة ثانية ليحقق بالتايل تشويشاً      السطح  
 . البشري املعاصر

ى الكيلوين ونصف بقليل فقد أتعبين محله من مكان إىل آخر داخل            وألن وزن الكتاب يزيد عل    
  .)حجم جملة( صفحة من احلجم الكبري  ٩٣٠بييت فعدد صفحاته 

  الكاتب جاسم املطري
  :قال فيه الكاتب الكردي العراقي املعروف 

يف ظل وجود العشرات من األحزاب واحلركات املعارضة للنظام السابق، ولكـن الـسيد              ((
كيم كان يف رأس قائمة املطلوبني من قبل النظام السابق، ولذلك حاولوا ألكثر من مرة               صاحب احل 

  ..)). أكثر وحيوية ويتحدى املخابرات بنشاطاٍتاًويف كل مرة كان أكثر نشاط! من تصفيته ائياً
  .الكاتب جالل جرمكا

  من هو صاحب احلكيم ؟؟
 ليزيـد آل    ،العلم والفقه والتـضحيات   إبن النجف األشرف من عائلة آل احلكيم العريقة يف          
  . ويا هلا من كرامة،احلكيم وساما آخر وهو وسام العمل يف جمال حقوق اإلنسان

بيـان  . من بريطانيا وزوجته الوفية د  ) طب أسنان ( صاحب احلكيم ميلك شهادة طبيب صادرة       
يكته الوفية الـيت     وناشطة عراقية، وهي شر    ، ورسامة ،طبيبة ايضا ) حفظها اهللا ورعاها    ( األعرجي  

  .طاملا ميتدحها ويشكر مواقفها ومساندا له
  ..كان بإمكانه ان يعيش من عمله حياة هانئة وهادئة

 وهو يعلم بكائن    ،و لكن ضمريه املتوقد وروحه الثائرة ما كانتا تسمحان له بالسكون أو اهلدوء            
فترك إختصاصه وراج   .. تعذيب يعاين اهلتك واجلور وال    ،امسه اإلنسان العراقي املسحوق حىت العظم     

  ...يبحث عن كل الظالئم والفجائع اليت جرت على العراقيني
يدفعـه حـب الـوطن      .. جمهودات هائلة قدمها على مر عشرات السنني مل يكل فيها ومل ميل             

  ..والضمري احلي



 ٥٠   السرية الذاتية: الفصل األول
 
 
 

يف إحدى املظاهرات اليت قادها ضد النظام البائد ورئيسه اعتدى عليـه عـدد مـن اجلهلـة                  
إبن الـستني   (  وذهب للمستشفى وهو     ، حىت وقع أرضا   ،فوعني من جنسيات عربية بالضرب    واملد
  ..بل عاد اقوى مما كان.. فلم يكترث ومل يفت عضده شيئا) عاما

دار يف البلدان واملدن والتقى كبار الشخصيات من رؤساء ووزراء، وعمـل عالقـات مـع                
 قدم له البابا يوحنا بولص الثاين وسام السالم         ...العشرات واملئات من الكتاب واملثقفني والشعراء       

  .م١٩٩٤بني الشعوب 
 وكنت أعرفـه    ،اول مرة إتصل يب قبل حوايل ستة أعوام ومل تكن هناك معرفة خاصة بيين وبينه              

  .فقط من خالل وسائل االعالم وهو يشكرين على بعض مقااليت البسيطة
مل أجد اي تكلف يف احلـديث معـه،   .... و كأين اتكلم مع صديق أعرفه من عشرات السنني  

  .وأشعر ببساطته كما يشعر كل من تكلم معه
إن يف كالمه البساطة حبيث ال أتصور ان مـن          : حىت قلت له يف  إحدى اإلتصاالت بيين وبينه          

وهـي  )) خبدمتك موالنـا  : (( كان يضحك ويقول    ... يتكلم معي هو الشخصية الوطنية املعروفة       
  .مالم اخلفيفة الظلوجما) املوامنة( كلمات 

  .و لكين كنت حريصا على إبقاء مستوى اإلحترام الالئق ذه الشخصية اإلنسانية العاملية
فقال يل انا ... واحد وأربعني أو أربعة وأربعني  بالكثري : و سألين مرة كم تقدر عمري قلت 

 ...    مو معقولة: قلت له ) يعين تقريبا ستني(  فحسبتها على وجه السرعة ١٩٤٢من مواليد 
  ...فدعوت له بطول العمر والعافية ... قال يل صدقين هذا عمري 

 وعلمت من خالل احلديث معه انه ،حتاور معي يف ما كتبته من مقاالت بسيطة هنا أو هناك
  .يتابع كل كاتب ومهتم بشؤون العراق وشأن املواطن العراقي املعذب يف زمن الطاغوت

 ، أو أعرفهم معرفة عابرة،السويد كنت ال اعرف بعضهم/  ماملوو سألين عن عدة أشخاص يف
  . وأخذ يشرح يل عن مسامهات هؤالء املثقفني وضرورة التواصل معهم خلدمة شعبنا ووطننا

أن يتوجه مسؤول ما أو وزير إىل اإلستفادة من أرشيف الدكتور ) إن كان ينفع التمين( يا ليت 
 ورمبا ، ليعلم العامل مقدار اجلور الذي جرى على العراقيني،صاحب احلكيم ونشره يف بالد العامل

  .ساهم يف التخفيف من غلواء احلملة التكفريية على العراق والعراقيني
  .و نقطة يسرية من أموال النفط العراقي تكفي لتغطية العامل ذا الكتاب واملصدر البليغ التوثيق

  و لكن من يسمع ؟؟ ومن يرى ؟؟
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  .من يسمعنا ؟؟؟ ال أدري... مع من نتكلم 
عبد اإلله الصائغ على تناوله هذا الرمز اإلنساين العراقي النبيل يف موسوعته . خري ما فعل د
املوسوعة اليت جيمع فيها الصائغ النجفي زهور العراق وأشجاره الباسقة ليشكل ... التارخيية املعاصرة

  .حديقة ثقافية وأكادميية مجيلة
  و يبقى السؤال

تبقى هذه الشخصيات اليت كافحت وناضلت ضد الظلم بعيدة عن وطنها حمرومة من إىل مىت 
  ؟." املسامهة يف بناء بلدها

  علي القطيب

 
êÒ‡^‘ë†ÓVÐe^ŠÖ]†è‡çÖ] 
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  ....مليون عراقي ) ٢٥(أهنئك وأهينء معك 

 صحارى الضياع  أهنئك  فلقد حتققت األمنية اليت كانت بعيدة املنال وتبدو كالسراب اخلادع يف
  :إذ حتققت عبارة 

PUT SADDAM ON TRIAL NOW  
إسبوعا يف ساحة الطرف ) ٣٣٣(اليت توجت اإلعتصام املستمر الثالث والثالثني بعد الثالث مائة 

  .  أوسع ميدان يف لندن،األغر



شكرا
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لندن

 

يف

 

املستمر

 

باإلعتصام

 

مشاركا

 

زكي

 

صاحل

 

شكري

 

األستاذ

 

اليمني

 

  من

 
 واملبادر، واملثابر الوحيد يف إقامته واستمراره دون إنقطاع ألكثرمن سبع ،ت الباديءفلقد كن
  .سنوات 

أقصى   لنصرة الشعب  بذل  يفرض  الذي  الشرعي  بالواجب  العميق  اإلميان  حيدوك   
 وختليصه من كابوس الرعب واإلرهاب الدموي اجلامث على صدور العراقيني منذ ،العراقي املظلوم

 .... شرات السننيع
 ،فرض عني) الذي تواىن الكثريون عن النهوض به ( و  لك ألنك جعلت من فرض الكفاية 

 .  وبعزم ثابت ال يلني ، بإميان راسخ عميق، وحتملت تكاليفه ومتاعبه وخماطره،إلتزمت وحدك بإدائه
يف سبيل إحقاق  فهو درس لكل من يكافح ،إن ما قمت به يا أخي يصلح أن يكون درسا وعربة

 ، ولكل من حيمل يف ضمريه عبء أمانة مقدسة تفرض عليه مسؤولية كبرية، وإبطال الباطل،احلق
 ، وال يطيب به مقام دون السعي احلثيث املخلص ألداء األمانة، فال يهنأ له عيش،جيعلها حمور حياته
 . وبلوغ اهلدف

اجلهد
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د الطغاة الظاملني ارمني الذين ميلكون ففي مالحم الكفاح ض... و إن ما قمت به لعربة ملن إعترب
 .  ويزهقون األرواح بالسالح ، ويهرقون الدماء، يشترون الذمم باملال،املال والسالح

 وغري ، فال ميلك سالحا غري طلب النجدة من األقربني،  وإذ يشتد اخلناق على الشعب املكافح
ومل يستجب . عاما ) ٣٥( خالل  وهكذا كان الوضع املأساوي للشعب العراقي،سالح اإلعالم

 حيث إشتركوا وتعاونوا يف أوسع ، بل توافقت مصاحلهم مع مصاحل أكثر دول العامل،األقربون
 ومل يرفع ،عملية للتغطية والتعتيم على ما جيري يف العراق من جرائم وحشية ال نظري هلا يف التاريخ

 ،س العصابة بغزوته الرببرية لدولة الكويتغطاء التعمية والتعتيم بصورة جزئية إال بعد أن قام رئي
 فكانت الذخرية املرجتاة لسالح ،وافتضحت جرائم العصابة وأهوال الكوارث اليت حلت بالعراق

 . اإلعالم 
 وأصبح عراقيو اخلارج يتحملون مسؤولية إستخدام هذا السالح الفعال يف نشاطات عديدة 

 تتحول إىل محالت مؤثرة لدى شعوب الدول ذات  حبيث،ومتنوعة ويف خمتلف امليادين وااالت
 بالنظر لعالقتها بانتهاكات حقوق ، حيث تكون اإلستجابة قوية لديهم،اإلهتمام بالشأن العراقي

 من قانون العقويات العراقي على عقوبة اإلعدام لكل ٢٢٥ الذي تنص املادة ،اإلنسان يف العراق
ث أهدرت دماء أكثر من مليون عراقي ضحايا لرتوات  وحي،من يتفوه بكلمة إنتقاد لرئيس العصابة

طريقة للتعذيب أخفها قلع أظافر اليدين ) ١٢٠( وحيث توجد حوايل. رئيس العصابة وعبادة ذاته
 . والرجلني

و بكل أسف مل يدرك عراقيو اخلارج أمهية احلملة اإلعالمية اليت حتدثنا عنها طويال واكتفوا بكتابة 
 فجاءت ، وباإلجتماعات اليت تتكرر يف حلقات مفرغة، والتعابري التقليديةاملقاالت ذات املفاهيم

لتخطو خطوة جادة يف طريق املعارضة ولتشعل مشعة يف درا )  اإلعتصام املستمر( مبادرتك بـ 
   ٧/٧/٢٠٠٤شكري صاحل زكي االمارات العربية املتحدة . فشكرا لك ونئة .... الطويل املظلم
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 الزلت وستبقى راية عراقية وربك أعلى الرايات يف زمن تكسرت فيه 

  ...بيارق قوم ودفنت يف طني اهلزمية بيارق أخرى 



وحترير

هم ءآبا

ا قافر
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دماؤهم الشريرة يف إن الذين هامجوك يف لندن مل جير يف دمائهم دوالر صدام فحسب بل جرت 
  .هزميتم وذهلم وحقارم

والدم الذي سال من جبهتك احملمدية ايها السيد احلكيم يذكرنا بالدم احملمدي الذي سال يف كربالء 
هل جتد  كبري بني إعتداءات شوارع لندن وشهدائنا الذين سقطوا  على ايدي اجلالدين يف حرم 

  .جدك احلسني يف كربالء 
 ، حنن أبناء تلك املناطق، األجر لن يكونوا أبناء جنني وطول كرم وقلقيلية واخلليلهؤالء املدفوعو

  .ولن نذكرهم بآبائنا الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن تراب القدس وفلسطني
  .كآبائنا الذين مل نسترد رفام بعد من رىب القدس١٩٤٨األرض يف ) باعوا( فهل ان  الذين 

  .. على أبناء العراقحتية لدمك وحرقة روحك
  ...القدس لنا وكربالء طريقنا لتحرير األرض 

  ...ألسنا املوعودين باملهدي  كامل التراب وليس هؤالء اخلونة باعة األرض واإلنسان
  ...إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ...فصربا آل ياسر

  املكتب السياسي
  حركة الوفاق اإلسالمي

٢١/١٠/٢٠٠١"   
  

àè…^Ò^ÓŠèæ†eæ Karen Dabrowska   
كاتب انكليزي كتبا يف الصفحتني   Geof Hann صحفية ومؤلفة بريطانية  وجيف هان •

  :  من كتاما  ٩١ و٩٠
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  ٢٠٠٨لندن    

  كارين دوبروسكا: تأليف 
  جيف هان

   صفحة٣٧١إصدار مؤسسة برادت يف بريطانيا، 
www.bradtguides.com  

IRAQ THEN & NOW 
Bradt Travel Guides Ltd, UK 

KARREN DABROWSKA & GEOFF HANN 
 2008 :٩١-٩٠ وجاء فيه صفحة 

فهـا   ووضع على غال   ٢٠٠٧ مفكرة خاصة به لعام      ، عاما ٦٥ ،صمم الدكتور صاحب احلكيم   (  
  " أول عام بدون صدام:  " ب عليها الوردي ورقة صفراء اللون كت

"  أربع وعشرين عاما فإنه قـد أسـس          ٢٤فه كناشط يف حقوق اإلنسان ملدة       من اجل حتقيق أهدا   
 " ، ويعتقد ان حماكمة صدام أهم من إسـقاطه        ،١٩٨٢منذ عام   " منظمة حقوق اإلنسان يف العراق    

وألول مـرة يف     " ،"فقد سبق ان أسقط كثري من حكام العراق ولكن مل تتم حماكمة أحـد منـهم                 
  ". مسلمالتاريخ نرى حماكمة حاكم عريب
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 سبع سنوات يف ساحة الطرف األغر       ٧ إستمر ملدة    ،لقد أشرف الدكتور احلكيم على تنظيم إعتصام      
 ، يطالب فيه تقدمي صـدام للمحاكمـة       ٢٠٠٣ حىت سقوط النظام عام      ١٩٩٧ من عام    ،يف لندن 

 وقد إستمرهذا اإلعتـصام مـدة       ،إنسان) مليون(  ا   ٠٠٠ ٠٠٠وحيتفظ بعريضة وقعها اكثر من      
 ٩ وهو يوم سقوط  صـدام يـوم          ٩ لكان الناتج هو     ٣+٣+٣سبوعا ولو مجعت االرقام      إ ٣٣٣
  هل هي الصدفة؟:  ويتعجب الدكتور احلكيم من ذلك ويقول ،نيسان

 عاما كان الدكتور احلكيم يستعمل إمسه الصريح يف وسائل اإلعالم حملاربة صدام             ٢٤و خالل الـ    
  ويعلن ذلك،

 خبالف الكثري مـن     ،هامجون صدام ويستعملون أمساءهم احلقيقية    و كان كل اعضاء عائلة احلكيم ي      
وفعال فقد  ! فالن  .... ) أبو  ( املعارضني الذين كانوا خيشون من البوح بإمسائهم ويتخفون حتت إسم           

  . شخصا٦٥دفع أعضاء عائلة احلكيم مثنا باهضا عندما أعدم صدام منهم 
  . ه قد زار العراق مخس مرات بعد سقوط صدام  ولو أن،ال يزال العراق غري آمن للدكتوراحلكيم

 صفحة وعن نشاطاته ضد نظـام       ٣٦  لقد كتبت املخابرات العراقية الصدامية تقريرا ضده يقع يف          
 وخالل عودته األوىل لزيارة العراق علم أن مبلغ ربع مليون دوالر كان قد خصص من قبل                 ،صدام

  .نظام صدام للقبض عليه او إغتياله
 أنا أحب أن    ،سأعود للعراق مرة أخرى ولكن  بدون أن أمارس نشاطات إعالمية          : يم  يقول احلك " 

  .". وبييت املصادر، من اخلارج،أرى مدينيت وعائليت هناك
 ، وكـذلك عيادتـه وعيـادة زوجتـه    ،ان دار الدكتور احلكيم قد متت مصادرا من قبل البعثيني        

  .الدكتورة بيان األعرجي
خالل حكم صدام كانـت     : "  اإلنسان يف العراق أن الوضع خمتلف        و قال معلقا على وضع حقوق     

أجهزة املخابرات واألمن وبقية املنظمات مثل منظمات املرأة والـشباب كلـها تتجـسس علـى                
وهم املتطرفون السنة والوهابيون الـذين يكفـرون        ( اما اآلن فإن البعثيني والتكفرييني      . العراقيني

 هـم   ، وشركات احلماية اخلاصـة    ،وكذلك األمريكيون )  الكتاب   مؤلفا: الشيعة ويأمرون بقتلهم    
 ، لقد قصف األمريكيون الديوانيـة ومدينـة الـصدر         ،الذين ينتهكون حقوق اإلنسان يف العراق     

  .كما قتل السنة املتطرفون املسيحيني كذلك ...  والوشاش ،وحديثة
 السيد علي السيستاين قد أصـدر       و قال الدكتور احلكيم أن املرجع األعلى للشيعة آية اهللا العظمى          

  ...فتوى بعدم جواز قتل البعثيني السابقني
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و اعترف الدكتور احلكيم ان قتل بعض السنة جرى بعد تفجري مرقد اإلمامني العسكريني يف سامراء                
  .ولكن ذلك كان رد فعل وليس فعل  . ٢٠٠٦يف شباط عام 

صة يف بغداد هي  واحدة من اكثر انتـهاكات           ان جري الشيعة والسنة من بيوم اليت ورثوها وخا        
  .حقوق اإلنسان

إن  حزب البعث قد حكم العراق       " ان أحد خماوف الدكتور احلكيم هو عودة البعثيني حلكم العراق           
  ".مرتني وأخشى ان يعودوا مرة ثالثة مبساعدة السعوديني

لفاضحة أيام حكـم     وثيقة وصورة عن انتهاكات حقوق االنسان ا       ٨ ٠٠٠ميلك احلكيم اكثر من     
  .صدام

موسوعة عن قتل مراجع الدين وعلماء وطالب احلوزة الدينيـة يف           ( إن آخر ما أصدره احلكيم هو       
ويعمل .  يف اربعة أجزاء   ٣٨٠٣ وتقع يف    ٢٠٠٣ -١٩٦٨من عام   " ) العراق" بلد املقابر اجلماعية    

  تم احلكومـة العراقيـة       مل"   الذين   ،اآلن يف أصدار كتاب عن الشهداء الذين قتلهم نظام صدام         
  .كما يقول الدكتور احلكيم"  وأخشى ان تنساهم األجيال القادمة ،"بعوائلهم اليت تركوها 

 وبالرغم من ان    ، ويعود له  ، عندما يكون العراق آمنا    ،أن ينشأ متحفا يضم تلك الوثائق     : ان حلمه   
 الوثائق وأرشفتها مـن أجـل        ولكنه يعمل جاهدا لتصوير تلك     ، ويبدو سيئا جدا   ،املستقبل مظلما 

  .  انتهى.) نشرها يف شبكات اإلنترنيت
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اذا كان والبد لشعبنا ان يفتخر برموزه الوطنية ويكرمه فان الذي 

من يستحق مثل هذا التكرمي هو ذلك الذي بذل جهده املتميز ونضح  
عرقه ومتحمال الظروف الصعبة وراكبا املخاطر ومتصال بكل اجلهات 

اليت ميكنها ان توصل نداءاته وكلمته من اجل احقاق احلق وفضح االعيب املتامرين على بلدنا 
ومواطنيه وجامعا لكل االدلة واملستمسكات اليت تدين ارمني وتدعو اىل اسقاط االنظمة 

ة حقوق االنسان يف العراق اجلريح الذي تامر عليه االعداء يف الداخل الدكتاتورية املستبدة ومحاي
  .واخلارج
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ان امثال الدكتور السيد صاحب احلكيم البد ان يتوج بتكرمي شعيب على مستوى الدولة من رئاسة 
 ،والبد ان يعزز ذلك بفتح صفحة له يف املتحف السياسي الوطين ،اجلمهورية ورئاسة جملس الوزراء

 والبد لالحتفال واالحتفاء ذا الرمز الشامخ من رموزنا الوطنية ،يد عظماء الوطنلغرض متج
  .اخلالدة

وارجو ان يعترب هذا املوقف ضمن املواقف الشعبية العراقية اليت تعرب عن االحساس العام لتمجيد 
نيل الرموز الوطنية اليت قدمت هي وعائالا التضحيات اجلسام واخلدمات اجلليلة للعمل على 

  حقوق االنسان ونشر العلم والعمل من اجل االستقالل والسيادة وحكم الشعب
  التعبئة الشعبية العراقية

  لندن
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  : كتب عنه كثري من األساتذة واألدباء والشعراء، منهم
 .صاحب احلكيم وهلمجرا. عرس الشيوعيني ود: امحد الزبيدي •
مهدي • جنسي : إيالف: أسامة  العتداء  صدام                              تعرض 
•

 
املطري

 
العراق: جاسم

 
صوت

  
مطلقة

 
تارخيية

 
وثيقة

 
صدام

 
احلكيملجرائم

 
  . صاحب

•
 

نت
 
: احلامل

 
٩٢١مسامري

 
صاحب

 
يا
 

اجلهلة
 
زم

 
ان

 
الصعب

 
من

 
احلكيم

                                              .
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من منظمات اتمع املدين أشادت فيها باجلهود والروحية الـيت          : سحر حميي احملامية    •

 مهمة مـن    حتلى ا الدكتور صاحب احلكيم يف مشروعه اإلنساين الذي وثق ملرحلة          
 .تاريخ العراق وفضح بالوثائق واألرقام

دعوة للتعجيل بتسجيل العتبات املقدسة     : الزمان: النجف األشرف : سعدون اجلابري  •
 .يف اليونسكو

 .ونفس السؤال! صدام على خطى عبد الناصر ؟ : أرض السواد :سرمد عقراوي  •
  يا دكتور اين انت : صوت العراق:  عباس العلوي 

 صاحب احلكيم ؟
 .إىل الدكتور صاحب احلكيم: عاصف سرت تركمان •
 : موسوعة الصائغ الثقافية:  ميشيغانعبد اإلله الصائغ •

o قصائد يف احلكيم٣ لالستاذ الصائغ .حكم: حرف احلاء  
o وسام الصائع األول يبدأ :  
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     جاء رمضان مترعا بالرحيق    ورفيقي) صاحيب(يا خليلي و
o الوسام الثاين يبدأ : 

  من فـستق) صـاحبا(يا           قرن مضى مل نلتـــق
o الوسام الثالث يبدأ:  

  ان الزنيمـورفيقي على الزم         )حكيمي(انت دائما و) صاحيب(
 :  عصام حسن •

o ا ليس هلا موقع حتت الشمسأمة ختجل من تضحيات أبنائه 

.   
 االستاذ عصام حسن

o  سفاح وما خفي اعظموأوالدلني والباكرات وزوجات املسؤ . 
  . النجف األشرف تكرم مقرر حقوق اإلنسانصحيفة املواطن: النجف األشرف: علي الشمخي •

 

  مقابلة مع الصحفي علي الشمخي
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 : النجف األشرف: معمار عبد العزيز احلكي •

  
السيد عمارعبد العزيز احلكيم يف الوسط بني والده والدكتور صاحب احلكيم يف معرض احلسني 

  الوثائقي يف النجف األشرف

  
إن من عالمات اتمعات الراقية هو تكرمي املبدعني واملضحني وأصحاب املشاريع           " 

 .... "صاحب احلكيميف حيام مثل الدكتور السيد 

 فاحل حسون الدراجي                             •
غريباً على شخص مثلكم، نذر نفسه للعراق والعراقيني، ودافع بكل ماميلك ألجل  وهو امر ليس 

 مع   وعوناً لكل ذي حاجة، فدم لنا أيها الكرمي النبيل اخاً، حرية العراق، وسعادة ورفاه شعبه
 .الكرمية ااهدة ةخالص التحية للعائل

  ٨/١٠/٢٠٠٧ كاليفورنيا  فاحل الدراجي أخوكم
  

  مجع أكثر من مليون توقيع يف أطول عريضةجملة النجف األشرففائق الشمري  •
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 العـدد  Middle East  جملة ميدل ايـست :   Karen Dabrowskaكارين دوبرويسكا  •

٣٦٦  1 April 2006 

  
 سقط صدام ولكن تأثريه ال زال موجودا

 بقلم الصحفية كارين دوبرويسكا يف لندن
  إحتلت حماكمة صدام املواقع اخللفية يف االنباء بسبب اخبار العنف وسكب الدماء

بقى  ... ولكن الدكتور صاحب احلكيم الذي قاد اطول اعتصام واكرب محلة ضد الطاغية العراقي
ئلة عديدة ليس هلا أجوبة حلد اقبا األحداث عن كثب وخاصة لسري احملاكمة ويقول بأن هناك اسمر
  .االن
  :منها 

  ملاذا استغرق االعداد حملاكمة صدام سنتني ؟
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  ملاذ مسح له باستعمال احملكمة كمنرب ملهامجة العراقيني؟
  ملاذا مسح للمتهمني بأرتداء العقال العريب؟ ألكي يثبتوا انتماءهم للعامل العريب ؟

   مل ير حامال او قارئا له من قبل ؟ والذي،كيف مسح لصدام  حبمل القرآن الكرمي
  .هذه بعض من اسئلة كثرية تثار خالل حماكمة الرئيس السابق واليت بقيت بدون اجوبة

مطالبا بأحالة  ، ٢٠٠٣قضى الدكتور صاحب احلكيم مدة سبع سنوات وحلني احتالل العراق عام 
 ساحة الطرف االغر يف لندن من خالل قيادته لالعتصام املستمر االسبوعي  يف.... صدام للمحاكمة

حيث حصل خالل تلك املدة على تواقيع الكثر من مليون انسان يف عريضة اعدها تطالب بأحالة 
  .صدام اىل احملاكمة

ولكن ال زالت هناك اسئلة اخرى تدور ، على الرغم من ان الدكتاتور العراقي االن قيد التوقيف 
  .خبلد الدكتور احلكيم

 وثيقة وصورة عن ٨٠٠٠ والذي ميتلك ،من بيته يف لندن)  عاما ٦٤( تكلم الدكتور احلكيم 
  . ووصفها بأا مسرحية نظمها االمريكان،انتهاكات الرئيس السابق حلقوق االنسان عن احملاكمة

و يصف احلكيم بصوت رزين ومؤثر اهتماماته الكثرية واليت يقول اا مشتركة بينه وبني كثري من 
 حيث يبدي استياءه لسماح االمريكيني  لفريق من املدافعني ، وطنهم العراقالعراقيني داخل وخارج

وزير العدل ..وجنيب النعيمي....املدعي العام االمريكي السابق...مثل رامزي كالرك( عن صدام 
  .من دخول العراق بدون مسة رمسية) القطري السابق

  ...بأن كل شئ بيد االمريكان...يضيف الدكتور باستياء
  يكان اعتقلوا صداماالمر

  ! وهم  الذين هم قرروا من سيقابل 
  :حيث مل يتمكن احد من مقابلته بصورة جيدة سوى 

املدعوم من قبل ..نائب رئيس الوزراء ورئيس املؤمتر الوطين العراقي..الدكتور امحد اجلليب
 الربيعي  والدكتور موفق،خر مفضل لدى االمريكانآوهو سياسي ... وعدنان الباجةجي،االمريكان

  .نائب الرئيس املؤقت.. االمن القومي العراقي ومعهم الدكتور عادل عبد املهديستشارم، 
متت مقابلته من قبل الدكتور موفق الربيعي والسفري اال ، وقبل اخذ صدام اىل احملاكمة األخرية 

  .زملاي خليل زادة..مريكي يف بغداد 
  .اء وماذا دار بينهم من حديثوحلد اآلن مل يعرف  أحد ماذا جرى يف هذا اللق



ضا يا

اماكنهم
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الذي له اهتمامات بشأن التدخل االمريكي يف القضاء .....و يضيف الدكتور احلكيم
  ...عدام صدامإوكذلك فانه قلق من الضغط اال وريب الداعي اىل عدم ....العراقي

حنن ال نعرف سوى : و يقول...عوان صدامأ من ٢٤و يستهجن قيام اال مريكان باطالق سراح 
  ...ورجلني آخرين..رحاب طه وهدى عماش...مساء العاملتنيأ

  اآل خرين؟... ولكن ليس لنا علم بامساء العشرين 
  ين هم االن؟أطلق سراحهم؟ وأفلماذا 

  ...وهناك مزاعم تقول بأم يف اال ردن حاليا، ورمبا ال تعرف حىت احلكومة العراقية 
  ...العمال ليس لالمريكان احلق بالقيام مبثل هذه ا

  .هؤالء االشخاص عراقيون وجيب بقاءهم يف العراق
  .رمبا ال يرغب االوربيون يف اعدام صدام ولكن الشعب العراقي يريد ذلك
 وتنفذ  م تلك األحكام ،و حىت يف أمريكا فإن أحكام االعدام تصدر يوميا حبق عدد من االشخاص

  .م به صدام وال ميكن مقارنة اجلرائم اليت ارتكبوها مبا قا،
 ولكنه ضد تقدمي صدام للمحاكمة يف حمكمة العدل ،بالرغم من معارضته التساع النفوذ االمريكي

  .الدولية
وقتل ...ان صدام عراقي، واقترف جرائمه يف العراق، وعلى ارض عراقية...و اضاف الدكتور

ولذلك تعترب هذه .. اق و هاجم جريانه من قواعد يف العر...و قام بتبذير اموال العراق...العراقيني
  ..اجلرائم  قضاياعراقية حبتة

عدا رزكار امني رئيس القضاة السابق الذي اتاح  (،إن القضاة العراقيني قادرون على حماكمة صدام
  )رئيس العراق...لصدام استخدام احملاكمة للدعاية لنفسه وتسمية نفسه 

  ... كليات حمترمة خارج العراق حيث ميتلك العراق قضاة ذي خربة عالية وكثري منهم درس يف
اليت ، و سبق أن صدرت نداءات عديدة لنقل حماكمة العصر العراقية اىل املنطقة الشمالية من القطر

  . حيث سيكون هناك جمال كبري ملشاركة الصحافة االجنبية،تعترب اكثر امانا من بغداد
حلق اىل نصابه وخاصة لالكراد بأن حماكمة صدام يف كردستان ستعيد ا، يعتقد الدكتور احلكيم 

بأن القاضي رؤوف ..وبالرغم....الذين هامجهم صدام باالسلحة الكيمياوية عندما كان يف احلكم
  .هو كردي  كما اشار الدكتور احلكيم..رشيد عبد الرمحن 
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 سنة خماطر كثرية ومن ٢٣لقد واجه  الدكتور احلكيم يف جمال نشاطاته يف حقوق االنسان ملدة 
  .ات متخلفةجه

و لكنه سعيد انه قام بزيارة العراق مخس مرات منذ سقوط النظام حيث مل يستطع ذلك خالل حكم 
من ام ،ا من اقاربه يف الديار املقدسة عند تأديته فريضة احلج  ويتحدث عن لقائه بعض،صدام

رات حيث حصل على وثائق صادرة عن خماب. حذروه من خطورة عودته اىل العراق مرة أخرى
  . صفحة تتضمن نشاطاته ضد احلكم الصدامي٣٦صدام اليت كتبت عنه تقريرا يف 

علم انه سبق ان مت ختصيص جائزة قدرها ربع ،و عند زيارته االوىل اىل العراق بعد سقوط النظام 
  .مليون دوالر العتقاله او اغتياله ايام العهد الصدامي

  .ن حيايت ال زالت يف خطرمت اعالمي من مصادر متعددة بأ...واضاف احلكيم
  ..واضاف قائال

 يف سنة منظمة حقوق االنسان يف العراقلقد وضعت االساس ملباديء حقوق اإلنسان ودستور 
  ....مسي الصريح يف مجيع املقابالت الصحفيةإ واستعملت ١٩٨٢

  على خالف،كما استعمل مجيع الضحايا من آل احلكيم الذين كانوا ضد صدام امساءهم الصرحية
  ... للتخفي من بطش النظام الصدامي،ابو فالن.: لقب.. الباقني الذين استعملوا
 حيث اعدموا من قبل النظام ، من عائلة آل احلكيم ارواحهم٦٥ دفع ،ومقابل اخالصهم ذلك

  .السابق
تعرضون للخطر بسبب مواقعهم يالذين ...و القضاة.وهكذا احلال بالنسبة للشهود واحملامني

  .احلساسة
اف لقد زودين احد القضاة مبعلومات عن املقابر اجلماعية اليت اكتشفت جنوب العراق و أض
  .مؤخرا

وتقوم السلطات .  يف الدجيل ١٩٨٢ شخصا يف سنة ١٤٨حياكم صدام حاليا لقيامه بإعدام 
باستجواب بعض الشهود ملعرفة ما اذا كانت هناك اية م اضافية اخرى حيث مت اغتيال اثنني من 

كما وزع .  وتتعرض حياة القاضي اىل اخلطر ولذلك فهو يسكن يف املنطقة اخلضراء،لدفاعحمامي ا
  .حمامو صدام يف الشهر املاضي نسخا من توجيه اامات لبوش وبلري بارتكاما جرائم ضد العراق

  .من الواضح ان طريق حقوق االنسان ما زال طويال ولكن هناك بعض التقدم
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موجودة يف املفردات الكالمية ) حقوق االنسان.(مل تكن مجلة: كيم  و يقول الدكتور صاحب احل
.  ومل يتم استعماهلا من قبل يف العراق،قبل تأسيس منظمة حقوق االنسان يف العراق...للعراقيني 

  ....وحيتاج االمر اىل جهد حىت  ننجح يف ايصال القضية اىل ضمائر العراقيني 
انه اكمل كتابه السادس الذي استغرق ... رف معىن للتعب و اردف املعارض العراقي الذي ال يع

هي موسوعة عن قتل وتعذيب مراجع الدين وطالب احلوزة  و. صفحة٣٣٨٠ سنة و٢٠منه جهد 
  .م٢٠٠٣ ـ ١٩٦٨العراق للسنوات : الدينية لبلد املقابر اجلماعية  
اي ان . د سقوط النظامالذين قتلوا بع. من طالب العلوم الدينية ١٠٠كما يتضمن الكتاب امساء 
  .. فقط بل ال زال مستمرا حلد االن،القتل مل حيدث يف املاضي

وال احد يعرف ، كما يعتقل اناس ويلقى القبض عليهم من قبل اال مريكان والشرطة العراقية 
  .مصريهم وهناك ايضا مشكلة امليليشيات والعصابات االجرامية

ولكن ليس ،  وثيقة لديه اىل متحف يف العراق ٨٠٠٠ل بأن يف نيته نق...و يشري الدكتور احلكيم 
و لكنه سيحاول نقلها يف الوقت ..الن باالمكان تدمريها مجيعا يف هجمة ارهابية واحدة، اآلن 
  .املناسب

فان صدام خطط يف الشهر املاضي لتوزيع نسخ من م موجهة اىل ، بالرغم من كونه وراء القضبان 
لحة الدمار الشامل واسلحة حمظورة دوليا من ضمنها اليورانيوم باستعماهلما اس..بوش وبلري 
وكذلك عن ......ضد السكان املدنيني يف بغداد والفلوجة والرمادي والقائم واالنبار...املخصب

إن الصراع    ..تعذيب السجناء العراقيني وتدمري التراث التارخيي للعراق  واثارة النعرات الداخلية 
 ....ابعد من ان ينتهي
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األخ الفاضـل والعزيـز ااهـد       "حممد رضا عبد الدليمي النعماين الـشيخ         •
   ..."فأنت واحلق يقال الكرت الوثائقي العراقي األمني ... الدكتور

  

  مع الشهيد الصدر االول) يف أقصى اليسار( مساحة الشيخ النعماين 
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شكرنا جهودكم وأتعابكم بالنـسبة     " ... لشريازي  حممد علي السيد عبد اهللا ا      •
  ..".هي قضية اإلسالم وكل املسلمني للقضية العراقية اليت 

  
  )كان معتقال أيام ارم صدام( من اليمني السيد حممد علي الشريازي فالسيد حممد تقي احلكيم 

  

 



ملن
الدراساتمركز

الدكتور

حكماالحتفال اخلزرجيبإصدار
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  ( ... انه : ف األشرفالنج: حممد علي حممد حبر العلوم   •
دواعي االعتزاز ان تكون باكورة أعمال            
والبحوث يف النجف األشرف هذه االحتفالية لتكرمي          

  .... ).السيد صاحب احلكيم
o   التعبئة الشعبية العراقية         

  . صدامالشعب حبق
o األبرياء ارمز السالم العاملي واملدافع عن حقوق الضحاي.   

             : ناصر احللفي •
o صاحب احلكيم سفري اجلرح العراقي. 
o صوت العراق: 
o وقفة مع الدكتور صاحب احلكيم.  
o حضور يستحق الثناء: صاحب احلكيم.                       
o  أحياء كالربيعاجلماعيةشهداء املقابر .  
o سفري السالم العاملي يدعو إىل السالم                        .  
o يف دبلناإلسالميستضاف املركز ا .  
o دكتور الشهيد علي العضاض تاريخ حافل باجلهاد والتضحيةال.  
o األرقام والتواريخ حضور واضح يف الثورة احلسينية.  
o حلكيم  امبناسبة صدور موسوعة الدكتور صاحب احتفال تكرمي  
o إطاللة على موسوعة الوثائق الكربى: بالد الرافدين.   
o صاحب احلكيم بني العطاء والتكرمي: البالغ.  
o بدر نيوز إطاللة على موسوعة الوثائق الكربى.  

  . صاحب احلكيم وحماكمة صداماحلوار املتمدن: نبيل ياسني لندن •
  امـرأة يف بلـد املقـابر       ٤٠٠٠: 

         .اجلماعية العراق
• Iraqis in Exile: Optimism prevails in the face of harsh realities. 

  

• نضري اخلزرجي : لندن  صحيفة الصباح البغدادية  

نضري
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   ذكره كتاب آخرون حمترمون                             
   الثرد خارج الصحنابراهيم العتايب* 

جالد  : د ربيعة كاكه جالل مربوك عليك سفريك الفلتةامح* 
  .يتوسط قائمة السفراء اجلدد

  . نرجسية عالوي تذكرين بالقائد األوحد: احلوراءامحد مهدي الياسري * 
  اللهم اشهد ان صابرين قد اغتصبت   : صوت العراق     

                   
                              امحد مهدي الياسري.                 ليست وحدها عبري من اغتصبت 

                                                                       ياأبناء العراق والغيارى يف لندن اما فيكم من حر يلقم 
  .   املستقلة حجراً

  .لشيوعي ال ميكن تناسيه السيد صاحب احلكيم شهداء احلزب اصوت العراقاكرم مطلك * 
   Elena Fava Emerson     إيلينا فافا إميرسون: الصحفية اإليطالية * 

  و هي مصورة فوتوغرافية أيضا فازت جبائزة السالم الدولية
 www.efephotos.com:   موقعها 

م للكتابة عن الدكتور صاحب احلكيم جاءت خصيصا من إيطاليا اىل لندن ومكثت عدة أيا
 ونشرت تلك الصور يف عدة أماكن ومنها يف  قسم الوثائق من موقعها يف الرابط أدناه                     ،وصورته

  إيلينا فافا إميرسون
http://www.efephoto.com/documentary.htm  

   قوة الكلمات:    يف موقعهاكتبت
The Power of Words 

  :و مما كتبته 
هكذا قال الدكتور صاحب احلكيم " انا أعمل من أجل خدمة بلدي  ( 

وهو جيمع املعلومات والوثائق وصور ضحايا نظام صدام منذ عام 
١٩٨٠.  

و قد ترك بالده من أجل ان خيتص يف هذا اجلانب وقد اعدم النظام 



و
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واختفى يف ) ٦٥كان ذالك يف الثمانينات قبل أن يصل عدد الشهداء اىل ( عائلته فردا من ) ٢٩(

  . منهم٦٠السجون اكثر من 
واليت تدافع عن مجيع العراقيني " منظمة حقوق اإلنسان يف العراق" و قد ترك مهنته من اجل إنشاء 

  .بغض النظر عن اللون واألصل واإلجتاه السياسي او الدين
ان .  والسلم، خالل احلرب، فإا تعارض كل أشكال أخذ الرهائن والتعذيبو كمنظمة إنسانية

قيام الدكتور احلكيم بتوثيق مأساة شعبه وبلده قد لفتت إنتباه الرأي العام العاملي  املنظمات 
  .الدولية  والذين حيترمون حقوق اإلنسان

 ٠٠٠( ان بأكثر من الف و يستطيع الدكتور احلكيم من تزويد الصحافة  ومنظمات حقوق اإلنس
  .صورة لعراقيني أعدموا من قبل نظام صدام ) ١

واصطحب ) نشرت صورا عدة(  بلدا يف العامل ألقامة معارض ٥٠و قد متت دعوته لزيارة أكثر من 
شهودا من عوائل املختفني يف سجون نظام صدام ليقدموا األدلة واحلقائق عن الواقع الذين كانوا 

  .عتقلني وظروفهم السيئة وكذلك الذين أعدموا وعن امل،يعيشون فيه
و تساعده زوجته الدكتورة بيان األعرجي يف أرشفة حاالت النساء املضطهدات اللوايت قابلتهن 

أن النساء قد تعرضن لألذى " وتقول ) نشرت هلا عدة صور. ( واللوايت تعرضن للتعذيب واإلعتقال
النظام الصدامي الامهن بأن قد كتمن معلومات  وقد عذبن وأغتصنب من قبل ،"أكثر من الرجال
وان تواجدهن يف خميمات الالجئات والالجئني هو صورة عن ذلك العذاب الذي . عن أقربائهن

. إم حيتاجون إىل املساعدة.  يتيم ٢٥٠٠يتعرضن له واليت حتوي تلك املخيمات على اكثر من 
من أجل مساعدة "  مجعية اإلحسان اخلريية العاملية" كما أا تعمل يف جماهلا اخلاص عندما أنشأت 

 ،و القيام بتزويدهم بالطعام  واإلستشارة الطبية اانية واألدوية، وحماولة رفع الفقر عنهم،الالجئني
كما ) ان الطرق خطرة اىل هناك ( ،وقامت بزيارة تلك املخيمات على احلدود بني العراق وإيران

لعيادات الطبية املتوفرة يف تلك املخيمات تفتقر لقاعات العمليات  وإن ا،ام منسيون: (تقول 
 أن تذهب اىل املستشفى ، وعلى املرأة اليت تريد أن تضع مولودها فورا،واألطباء اإلختصاصيني

  ) . اإليراين يف املدينة القريبة من املخيم
د تلك السنني الطوال وبع ( ،و قد إلتقت بنساء مهجرات كن من مريضاا عندما كانت يف العراق

وإن ) ! بيان(  وإن قسما من النساء اللوايت ولدن قد مسني بنان بإسم ،كما تقول) فقد التقينا هنا
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العتقاد ( اكثر الالجئني قد هربوا من مناطق األهوار جنوب العراق حيث قصفهم اجليش العراقي 
  )... مصدام أن هؤالء من املعارضني حلكمه كما يقول الدكتور احلكي

 ، وقد وثقت الدكتورة معانان،ليس هناك جمال للعمل، وتنشغل النساء بالطبخ وتربية األطفال
  . وزودت بذلك زوجها ،وصورن

) نشرت الصحفية صورا عدة ( ،إن مجعية اإلحسان اخلريية تنظم معارض وأسواقا خريية يف املساجد
دايا اليت يتربع ا العراقيون والعراقيات من  حيث تبيع اهل،ويف أماكن أخرى يف اوقات عيد امليالد
 ")صورة... "وتساعدها يف عملها السيدة هيفاء...  أجل الالجئني والالجئات العراقيات هناك

  
  بلندن" اإلعتصام املستمر"ارم لعرضه اسبوعيا يف " رأس صدام "حتضري 

  
يف ساحة ) اإلعتصام املستمر( ويئة الالفتات يف ) رأس صدام صورة ( كما تساعده يف حتضري 
 ... ).لإلحتجاج على إنتهاكات صدام حلقوق اإلنسان يف العراق ...) الطرف األغر يف لندن 

  
  
  .الصداميون يصرون على ترشيح ارم منذر الشاوي لعضوية كتابة الدستور: البينة* 
  فدوة لبو سكنة اوالدي يا مسلمني: براثا نيوزاملهندسة من بغداد * 



نهلسا
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... * الوقت القادم صعب   : AlAhram Weekly  األهرام ويكلي:  أميمة عبد اللطيف * 

  .حبزاين الربملان العراقي الوزارة اجلديدة والشرط الدميقراطي
الصادرة .... إغتصاب صدام جنسيا حسب الوثيقة  : شبكة أخبار النجف األشرفجعفرالصفار * 

  من هيئة علماء املسلمني
 بطاقات ٢١/١٢/٢٠٠١-١٥عدد :  اللندنية ؤمتراملجليل العطية * 

  اجلمعية
                                              . رين الدميقراطيتحزب بي* 

اللطيف
 

عبد
 

  أميمة
الزاملي* 

 
العراق:حسن

 
اليقطع: صوت

 
لشعب

 
وتعسا

 
اجلبوري

 
مشعان

 
فيه

 
يعيش

 
لعراق

 
تبا

 
    

العلوي*
 
حسن

 
  

  

                 
  

  :  من كتابه أعاله ما نصه ١٤٩كتب الكاتب حسن العلوي يف الصفحة 

  !حكيم وعضاض : الراجالن * 
 وضعف اإلحـساس    ،وضعف احلمية على شيعة العراق يتواصل باحلاجة اىل روح املشاركة          " 

 ، ومقاتلني يف الصفوف األمامية    ، وإغفال  جماهدين ونشطاء    ،باملسؤولية يف دائرة إسالمية صرفة    



بالرجولة
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 ام كانوا فقط ناشـطني يف التيـار         ،ء من احملسوبني على الس اإلسالمي ام حزب الدعوة        سوا
  .اإلسالمي

 وهم اليوم يراقبون يف بلدان الغربة زمالء هلـم ممـن            ،و من الطبيعي اال حنيط بعلم املكان منهم       
  . تاركني الرجال راجلني، وقد إعتلوا  صهوات السلطة،كانوا حتتهم

  لى هذه العينة من الرجال الراجلنيو سنقتصر احلديث ع
  و حسبهم أم راجلون

من الشخص الذي ميشي علـى رجليـه        ...  اا أخذت يف جذرها اللغوي       ،و حسب الرجولة  
  . فوصف ،ويدع الدابة للمرأة والطفل والشيخ العاجز

  و الراجالن مها 
  عبد الصاحب احلكيم

  و علي العضاض 
  . كتفا إىل كتف، أنين عرفتهما عن قرب،رأس الصفحةوقد يكون وراء عنونتها على 

  

  املستميت الذي ال ميوت.. عبد الصاحب احلكيم 
  طبيب أسنان
  و حافظ قرآن
  و شاهد عيان

  و داعية حلقوق إنسان
  .. والرجل الذي مأل الدنيا العيان صار طي النسيان،فبماذا يربر الناكثون القاسطون فعلتهم

  .ذكره وإن نكث شيعة السلطة وقسطوالكن ضمائر شيعة العراق ستت
  . وامتزجت بناته مع بنايت يف دائرة عائلية صادقة ، تألفهم نفسي،كان واحدا من سبعة إسالميني
 فالزجاج قد يعزل بأوراق الصحف واملقاعد تئن وتتحرك حتت ،و كنت أطل على حمتويات داره

  . فكأن زلزاال هز الدار ومشى،اجلالسني
 فقد محل عبد الصاحب احلكيم هذه ، اخلزاعي خشبته احملمولة على ظهرهو اذا عرف عن دعبل

  .اخلشبة 
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لكي يسهل ) قتلتين خمابرات السفارة( و حفر على هويته الشخصية احملمولة عبارة باإلنكليزية 
  . ألن املستميت ال ميوت، لكنه مل يقتل،على احملققني معرفة القاتل بشهادة القتيل

  : هل رآه اجلواهري إذ يرى نفسه ،و عبد الصاحب احلكيم
  عريان حيمل منقارا وأجنحة   أخف مما مل من زاد أخو سفر

و هو يقطع الدروب املوحشة لقلة سالكيها يف مدن غريبة قد حتنو على مشردي العرب وجياع 
  . فيشارك حيث أختفت أمساء إال بظهور خليل زاد يف بغداد،املسلمني

 وقد سؤل ، وهو خياطبنا يف مؤمتر عام، أن يتوفر له بعض املالو كان حيمل لفافات الطعام بغية
  ....عن ممول منظمة حقوق اإلنسان اليت يرأسها 

  أيها الناس
  مل يدخل جييب فلس واحد من بيت احلكيم

  و إذا خدعكم اللقب،
  فال ختدعكم احلال،

  ... وال تومانا من أموال الدولة،فآل احلكيم مل يبعثوا يل قرشا من أموال اهللا
  ...إن كثريين ممن عرف حاله ظنوا انه ينتسب إىل حكيم آخر

  . أجرأ متحدث سياسي يف مؤمتر حضرته،كان طبيب األسنان وداعية حقوق اإلنسان
 ملواجهة من يعتقد أنه ، و املعارضة العراقية،و أكثر إقداما يف مواجهة خصوم احلركة اإلسالمية

   ،متواطيء مع سلطة بغداد
  حزب أو مأمور جملسو مل يكن تابع 

  .لكنه يتحرك بدور مؤسسة ال بدور الفرد
  .و هذه حالة عراقية خاصة بأجيال انقطع نسلها بني مثقفي وكتاب اجليل احلايل

 وهو يف معارك الدفاع عن ،كان عبد الصاحب احلكيم من هذه الساللة املنتجة واملتخصصة
 والرجال السريون يف ،ن التكرييت كان قائدها يف الطرف اآلخر برزا،اإلنسان ميمنة جبهة

 وعشرون مصرفا ال زال حيتفظ بأموال العراقيني اليت قد تسيل بعضها إىل وكالء ،جنيف
 هو الدكتور علي ، وعلى يساره شجاع من منطه،ومتعاونني ضد جبهة عبد الصاحب احلكيم 

  .العضاض
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 اليت طاردته ثالثني عاما يف ،قكان من املتوقع أن ال يصدر قرار بتعيني دبلوماسي يف سفارة العرا
 رأس احلقوق ، دون أن يكون على رأس القائمة الدبلوماسية اجلديدة بعد سقوط النظام،لندن

  . وذراعها عبد الصاحب احلكيم،اإلنسانية
 بأن يشفق ، وبالتواطؤ مع هوشيار زيباري إكتفوا من حصتهم الدبلوماسية،لكن شيعة السلطة

بيايت لتعيني شقيقه مستشارا ويرسل آخر شقيقه سفريا إىل بلد زيباري فيعطف على حامد ال
  .آخر

  .إنتهى. " . و حسب عبد الصاحب احلكيم وحيدا يف دروب احلق اليت مشى عليها اإلمام 
  حماكمة صدام والقضاء املستعجل : الطليعة: محيد املالكي *  

  .أضحكتين يا فأر : براثاحيدر األسدي * 
  .وحقق اإلعتصام املستمر أهدافه : صوت العراق: ا خالد ابراهيم أيرلند* 

 
 خالد ابراهيم يف أقصى اليسار

  
 .كتاب صدام األسود بورتريه واحد للدولة والرئيس والعائلة : احلواراملتمدنخالد سليمان * 

  يف ان مؤرخي ابو غريب مولعون بالقطيعة التارخيية : موقع األوان       
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 صدام والتركمان وعدالة سفري السالم صوت التركمانزياد كوبرولو * 
  العاملي 

 مجهورية املوت ٢٠٠٣ ٢ ت ٦رواء هادي صاحل صحيفة الصباح * 
 انتهاكات مريعة مارسها صدام حبق العراقيني،الصدامي

   قلعة أربيل وأشياء أخرى*  

  . ونفس السؤال ! صدام على خطى عبد الناصر ؟: ارض السواد : سرمد عقراوي * 
ع بذريعة الدفا.... انتهاك حقوق اإلنسان  :    احلقيقةمسري سامل داوود * 

  عن حقوق اإلنسان
 

  
           

مسري سامل داوود

  
   .مرشح السنة سفاح من الطراز األول لالنباء شبكة كربالء* 
  . دعوة لتسجيل الروضة العسكرية يف اليونسكوصحيفة اهلدى* 

     

          طعمة السعدي

  
س العراقمش* 
  .  حماكمة النظام اعالميا اوال عراق الغدعباس اخلفاجي * 
  .  الطاعون : النور:    عباس العلوي * 
  

  عباس العلوي

          صوت العراق واذا اطوار سئلت باي ذنب قتلت .                                             
   

* طعمة السعدي  املؤمن ال يلدغ من جحر مرتني يا أياد.                  

 : صدام.. والتركمان.. وعدالة سفري السالم العاملي.                               

*   أين أنت يادكتور صاحب احلكيم  ؟!  : 

* داوود البصري، السياسة : البعثيون اجلرائم املنسية طه اجلزراوي منوذجا.                        

البصريد
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  عباس العلوي
  
    .خيبات الطفل العاشق حياة بال حياة غصيت مع احلياة بابل: عبد اإلله الصائغ * 

          )!زهري كاظم عبود(املناضل ماجد عزيزة يرشح  :بابل        
  عبد اإلله الصائغ                                                                       من حياكم من ؟

   .كي لقطات صوفنية للسيد نوري املال النخلة واجلريان        
  مكاشفات قبل ضياع الزمن العراقي         بابل 

  الرسالة الثانية اىل كل عراقي يطالب باإلنتخابات الفورية         
  . مرثية متأخرة للضمري العاملي : أكد        
   أقول للدكتور لبيب سلطان وظهريه زهري الدجيلي سالماالنخلة واجلريان        

            النخلة واجلريان اإلعالم بني العلم والشطارة
   أدفنوا الزرقاوي يف املراحيضموسوعة بالد الرافدين: عبد اجلباراجلنايب * 

  العامة
       ؟ملاذا نسيتم هؤالء : وكالة براثاعبد الكرمي احليدري * 
   يوم اعدام الطاغية صدام يوم االحزاناألخبارعدنان جواد الطعمة * 
  

              عدنان الطعمة    تعليق على مقالة االستاذ وليد الزبيدي بعنوان ثالث اخطاء ايرانية     كلكامش
                             .                                                       يف العراق

  
          

 

أين أنت أيها الصوت العراقي الشريف  ؟! لقد عودتنا منذ سنوات طويلة 
على مالحقة القتلة وفضحهم أمام الرأي العام مهما كلف الثمن !! ماأعرفه عنك :  
بذلت الغايل والنفيس من أجل أن يكون للعراقي حق يف الكرامة األنسانية !! باألمس قتل 

أينما كان  !! أمتىن أن أمسع صوتك مدوياً  يف كل مكان  واليأخذنك يف كلمة احلق 
األ عفلقية  نسان   هلا جبني   زرقاوية لئيمة  يندى  بطريقة الشهداء  اجلالدون  هؤالء 

لومة    الئم !!  
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  .                         انتصارومكافأة لإلرهاب الطائفي

  
   

القطيب
 
  علي

    املثقف العراقي يف حمكمة التأريخ           :النور     
تثمينا للدور الكبري الذي ض به الدكتور احلكيم أبان فترة  : ( ...صحيفة املواطن: علي مشخي * 

                      ...)الديكتاتورية
   .نعود مرة اخرى اىل اغتصاب الطاغية صدام: وكالة براثا: علي حمسن راضي * 
   من يفشي باسرار التصنيع العسكري العراقي : حلياةا:  علي فائق الشيخ* 
  

  
  فائق الشيخ عليلكن ماذا عن العودة اىل العراق بعد صدام                              : احلياة

ابو ( لكل قوم درعهم ولكل عصر  : احلقيقة فاحل حسون الدراجي* 
  )درعه

أعرض ما صرح  :   نمنتديات شباب اليم : ايالف  فوزية الدريع* 
  .الدكتور صاحب احلكيمبه  

   .عودة اىل عامل املخابرات الناصرية: قاسم الكفائي * 
 نوفمرب  ١١ اجلمعة    صحيفة الرأي العام الكويتية    كاتب عراقي يف  * 

  فوزية الدريع                                                                                                                          :     ٢٠٠٥

  
  جرائم صدام اجلنسية 

   .اجلرمية اجلنسية للجيش العراقي للدكتورة فوزية الدريعقراءة يف كتاب 

   Karen Dabrowskaكارين دوبرويسكا * 

  . حماكمة صدام حتت اهر: املثابة  

ميخائيلكاترين

اخرىعلي*  مرة أعظم: القطيب الدليمي سعدون تعيني
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   . اإلغتصاب سالح فتاك موقع النوركاترين ميخائيل  * 
   منذر الشاوي ملاذا ؟صوت العراقملياء الكاتب * 
    البغدادية وزارة الداخلية مث الدفاعجريدة الصباحلطيف الوكيل * 

كيف نقيم اول حكومة عراقية منتخبة دميقراطيا وسط عامل : الدستور العراقي
   .الدكتاتورية
  

          مؤامرة بعثية ضد الشعب  العراقي  : األرشيف العراقي يف الدامنارك

  كاترين ميخائيل  

عن إغتصاب وقتل   حكايات غري مروية ٢٠٠٣ تشرين الثاين ١٢ الصباح: ماجدة حمسن * 
 مليون وثيقة وصورة ورسالة عن عمليات اعدام  إمرأة يف العراق٤٠٠٠وتعذيب اكثر من 

  .واغتصاب
  
ذكريايت عن : ميه للتقرير املوسوم يف تقد. حمنة العراق بأبنائه الربرة:  مساحة السيد،حممد حبر العلوم* 

  . للدكتور احلكيمالشهيد علي العضاض: العظماء
 ١٩٩٣ شباط ٢١ اجتماع املعارضة العراقية بلندن صحيفة بغداد اللندنية: حممد مهاوندي* 

   .١٩٩٣ نيسان ٢صحيفة بغداد 
  
  

 اللندنية بعددها الصادر صحيفة الزمان   كتب الدكتور حممد مهاوندي يف 
:  بعنوان ، عن مؤمتر نيويورك للمعارضة العراقية١٩٩٩/ ١٧/١٢اريخ بت

  : ومما جاء فيه ،إجتماع نيويورك جردة ليست متأخرة للنتائج
 وبالرغم من وجود فقرة يف ورقة حقوق اإلنسان للمؤمتر تبارك فعالية - ٦

املشهور يف لندن اليت تدعو اىل حماكمة صدام وأركان ) املستمر( اإلعتصام 
 وديده باإلستعانة ، إال أنه مت إعتداء صارخ من قبل أحد القياديني،مهحك

 هماونديمحمد .د  يف عرض) يف العراق(  ملنع رئيس منظمة حقوق اإلنسان ،بالبوليس األمريكي

عليالشيخفائق



اعادة
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 بل قام بنفسه ،وصور الشهداء والشهيدات) الصدامي(  الصور والالفتات اليت تندد بنظام احلكم 
  .برتع تلك الصور 
  أن الغرض من املؤمتر كان هو العمل على إسقاط احلكم يفالغريب يف األمر 

  . وأكثر فعالية منه، ودعوته اىل ذلك اسبق من هذا املؤمتر، بغداد وهدف هذا املعرض هو ذاته
و كان من حظ  الذي بدأ بدون شعار سياسي وانتهى بدون بيان سياسي ختامي أن يعتمد على 

  .رات اليت رفعتها هذه املنظمةالتلفزيون وعلى تلك الصور والشعا
 مل يرشح عضوا يف جلنة حقوق اإلنسان ، ودوليا،املنظمة املعروفة حملياو األنكى ان رئيس هذه 

  ١٧/١٢/١٩٩٩الزمان العدد . ) . للمؤمتر
  يف الذكرى السنوية للمرحومة أم جالل: مركز دراسات اجلنوب لندن * 

 *– Iraqi Center  صاحب .  موجعة من دصفعة : املركز العراقي
  .احلكيم اىل  اياد عالوي 

أو  صوت كردستانمصطفى حممد غريب *   هل هي مصادفة 
  سيناريوهات العداء  للحزب والشيوعيني العراقيني

أم جالل أم الشهيدات 
  والشهداء

 ٢٢ حكومة اقليم كردستان خلط األوراق واجندة القوة اخلفية احللقة :ناجي ئاكريي •

                                راحل مل يرحل:صوت العراق :يناصر احللف •

  العراقحمطة استراحة مع أقالم صوت : صوت العراق  
   قراءة يف اخلريطة السياسية واحلزبية والدينية يف العراق:أفكار: نضري احلزرجي •

  قراءة يف التركيبة السكانية لعراق خال من االستبداد: صوت العراق       
   كونوا للعراق ظال ظليال وال تكونوا عليه غال ثقيال: صوت العراق       
.. )األم قصر ( غريب اىل   ) األب( من  : شبكة النبأ املعلوماتية         

 !رحلة اجلنويب جنوبا
يرشح للجنة  قاض قاتل    : الوكالة الدولية لالعالم احلر رين نت     * 

  كتابة الدستور
  ؟؟ ٤٠٠٠ = ١ هل صابرين :هيفاء جميد* 

املؤمتر
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         اىل الرئيس بوش يرجى زيادة سعر االنسان العراقي: األخبار :حيىي السماوي* 

   
  
  
  
  

  ناصر احللفي                                         )  ئاكريي( ناجي عقراوي 
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  :  كتب عربية منهاكان للدكتور صاحب احلكيم حضور يف عدة

  اخلط األمامي العراق شهادات مدافعي حقوق اإلنسان دبلن  •
 .جمموعة من الباحثني: أسرار التسلح العسكري يف العراق •
 .مشران العجلي: اخلريطة السياسية للمعارضة العراقية •
 .حازم العوادي: أصداء وانعكاسات شهادة السيد مهدي احلكيم •
 .املركز الوثائقي حلقوق اإلنسان: كيماغتيال العالمة السيد مهدي احل •
 .فائق الشيخ علي: إغتيال شعب •
 .فرهاد إبراهيم. د: الطائفية والسياسة يف العامل العريب •
 .علي جوي: املعارضة العراقية •
 .مركز كربالء يف لندن: النجف األشرف إسهامات يف احلضارة اإلسالمية •
 .هيثم الناهي: خيانة النص •
 . لندن،١٩٩٨حممد صادق الكرباسي :  املراقديةدائرة املعارف احلسين •
 ،مركـز كـربالء   : دراسات حول كربالء ودورها احلضاري وقائع الندوة العلمية        •

 .لندن
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 .أمحد أبو مصطفى مطبعة األنصار اإلسالمية بريوت: سقوط ديكتاتور •
 .علي املؤمن: سنوات اجلمر •
 . دنحسن العلوي لن: شيعة السلطة وشيعة العراق صراع األجناس  •
 .حممد علي: صراع األضداد •
 .سليم العراقي: ملاذا قتلوه •
 .املركز الوثائقي حلقوق اإلنسان: جمزرة اجلنوب •
 . املرحوم كوركيس عواد٢٠، ١٩يف القرنني : معجم املؤلفني العراقيني •
الدكتور املرحوم الشيخ حممد هادي األمـيين النجـف         : معجم املطبوعات النجفية   •

 .األشرف
الدكتور املرحوم الـشيخ    : كر واألدب يف النجف خالل ألف عام      معجم رجال الف   •

 .حممد هادي األميين
 .و غريها •
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العراق    األمامي  اخلط      كتاب منظمة مراقبة حقوق االنسان                   

تقارير على اعتمدت اليت
احلك النظامالدكتور انتهاكات عن يم

اإلنسان حلقوق   الصدامي

حقوق عن للمدافعني الدولية املنظمة
  االنسان
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  : هيمن أهم مؤلفات الدكتور صاحب احلكيم
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 هذا الكتاب يشكّل بالنسبة إىل الدكتور صاحب احلكيم مذكرات وجدانية، عنـدما كـان              

 يف مدينة النجف األشـرف فقـد        اكان اإلمام مقيم   حيث   ،الدكتور الطبيب اخلاص للسيد اخلميين    
أصبح يف ما بعد قائداً     السيد الذي   ، فاق أرحب آ وانطالقة إىل    ا متثل حضور  ،كانت رحلة مع اإلمام   

وغير أكرب معادلة قاتلة كانت ختضع هلا إيران بني االحتـاد           ، ألكرب ثورة إسالمية يف التاريخ املعاصر     
  .السوفييت السابق والواليات املتحدة األمريكية

يأيت يـوم تقـع يف   بأنه سوف السوفيت الذين كانوا يشبهون إيران بالتفاحة الفاسدة ويقولون      
 إيران شاءت أم أبت هي       أن  النظرية املاركسية، أما الواليات املتحدة األمريكية فتقول       أحضاننا وفق 

لنا وذلك من خالل والء الشاه املطلق هلم، ومن خالل قواعدهم العسكرية يف املنطقة، لكن اإلمـام         
ـ                    و استطاع أن يغري هذه املعادلة من خالل إجياد نظام ثالث يف العامل ال يؤمن بشرق وال بغـرب وه

مام للعامل انه ليس رجل ثورة فحسب بل رجل ثورة ورجل دولة من             وقد اثبت اإل  ، النظام اإلسالمي 
 . واستطاع أن خيتصر املسافة ما بني منطقة اخلطاب ومنطقة التطبيق،الطراز األول

أيت إىل السيد  للعالج أنشغل حلظات أتأمل يف وجهه          أعندما  : ويقول الدكتور صاحب احلكيم   
 ،حتكي عن صرامة وجدية واستقرار يف الـنفس        ،ةد كانت نظراته ومالحمه ثابتة وصلب     من قريب فق  

 ،وتبعث على التبجيل واالحترام    ،كما كانت قسمات وجهه هادئة مطمئنة متنح صورته هيبة وجالالً         
كما كانت رشاقته وسالمة صحته العامة ونضارة بشرته وقوة بنيته تثري الفضول والتـساؤل عـن                

 ولعل شيئاً من ذلك التساؤل يزول عندما نعرف التزام السيد اخلميين بربنـامج              مصدر كل ذلك،  
  كمـا انـه     ،ةحيث يروي الذين يالزمونه أنه ملتزم باملشي يومياً يف صحن الدار مدة معين             ،للحركة

 »ايت مع آية اهللا   يذكر«ويضيف الدكتور  يف كتابه       ،ال يسرف يف تناول أطايب األكل ولذائد الطعام       
 وأنا انظر إىل وجهه وبنيته أتذكر إرشادات أستاذي ونصائحه عندما كنا يف الكليـة أيـام                 ..  ".ـ

   . بأن الطبيب إذا وجد نفسه أضعف،حيث كان يردد علينا دائماً مقاطع ،الدراسة
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وذلك ألن املريض القوي    ، خرآشخصية من مريضه فعليه، أن ينسحب وينيط أمر معاجلته إىل طبيب            
األقوى شخصية من طبيبه سوف يتردد يف طاعة ذلك الطبيب، بل رمبا مهيمناً علـى               الشخصية أو   

 وهذا أمر أثبتت التجربة صحته وصوابه       ،ذهنه ويوجه توصياته وتعليماته إىل منحى أخر يقتنع به هو         
فالبد على رأي أستاذنا من أن يكون الطبيب يتميز بشخصية           ،يف كثري من أحوال املعاجلة والتطبيب     

قاً صحيحاً للطبيـب    ا على نفس املريض، تذكرت تلك التوصيات ووجدت حايل مصد         ةمهيمنقوية  
 ،ولكن الغريب الذي رأيته عند السيد اخلميين ـ أثناء املعاجلة ـ جانب اهلدوء يف مالحمه   ،األضعف

دفعين  ، وما يضيف عليه من أحساس بالقرب واملودة       ،طمئنان وسكينة إوما يبعثه يف نفس ناظره من       
  ..". االقتناع بنجاح عالجي وشعرت أين طبيب ناجح وكانت هي االنطالقةإىل
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اإلسـالمي يف   A والذي قام بطبعه مركز أهل البيـت       احلكيم هذا الكتاب للدكتور صاحب   
 يشكل رحلة يف عمق املأساة العراقية،       ،لسيد حممد حبر العلوم أمانته العامة     لندن والذي يشغل مساحة ا    

   هذا هفقد ترك الدكتورعني الكامريا مفتوحة لتسجل لنا املرئيات، وما حيمل
، فقد تكلم أهل الضحايا بإسهاب عما جيـول         ة ومؤمل ةالواقع من قساوة، وهلذا جاءت كلماته صادق      

  خبواطرهم، ونقلهم بأمانة 
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  الدكتور احلكيم يف األهوار:الصفحة األوىل من جملة بوكروم األملانية
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وصدق أبشع أنواع التعذيب واالضطهاد الذي وقع عليهم، وما حتمله منطقة األهـوار مـن               
 استطاع الدكتور من    ة ورغم كل هذه املعانا    ،  خطورة بسبب القصف املستمر على أهل هذه املناطق       

ـ أعماق اهلور يف جنوب العمارة، واستطاع من تصوير فلم حـي            الوصول إىل املنطقة، بل إىل       ن ع
صور حية هلجوم قام به اجليش العراقي على الـسكان األبريـاء يف هـذه               نقل  عمليات القصف، و  

املنطقة، وصور القذائف واحلمم اليت سقطت على بيوت الناس، وكما عرض لنا يف هـذا الكتـاب                 
حتدثوا فيها عن الـبطش واإلرهـاب       ،   يف األهوار   والعراقيني لقاءات مع الالجئني العراقيني يف إيران     

 وعن اهلجمات الرببرية الوحشية اليت شنتها       ،والتعذيب اجلسدي والنفسي واجلنسي الذي تعرضوا له      
قوات اجليش واألمن واالستخبارات، أدت إىل اعتقاهلم واعتقال عوائل كثرية بكامل أفرادها مـن              

 .حياءاألطفال والنساء وحرقهم وهم أ
 احلياة يف هـذه املنطقـة       لوينقل لنا هذا الكتاب اجلرمية الكربى، وهي جتفيف األهوار، وقت         

   ...وتغريها؛ ألسباب سياسية
حىت احليوانات األليفة حتولت إىل حيوانات وحشية؛ بسبب أصوات املفرقعات والقذائف، فقد            

ـ اللة باملاء والسمك و   تلك املسطحات املائية اجلميلة املتمث     ،حتولت األهوار الزرقاء    والطيـور   ةزراع
واختفـاء صـوت اـداف      ، والعطاء واحلب فقد حول النظام، األهوار إىل جفاف وتشريد وقتل         

 أصوات أنني الثكاىل وفرقة األحباب الذين توزعوا بني األراضي اإليرانية           ت وارتفع ،وأسراب الطيور 
  . والعراقية
  
^nÖ^mVÝ]‚’Öç‰÷]h^jÓÖ] 

LE LIVRE NOR DE SADDAM HUSSEIN 
 Bernard وقـدم لـه برنـارد كوشـنري     ،و هو باللغة الفرنسية مع جمموعة مـن الكتـاب  

Kouchnerوزير خارجية فرنسا   
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  دام   برنارد كوشنري وزير خارجية فرنسا                                               الكتاب االسود لص

  
 Chris Kutcheraو هو من إعداد الصحفي املشهور كريس كوتشريا  

   . ٢٠٠٥سنة )  !Oh أوه( طبع يف باريس من قبل مؤسسة 
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هذا التقرير يف تقديري الشخصي الذي تعامل معه الدكتور صاحب احلكيم بدقة وآلية خاصة؛    
لكون هذا املوضوع خيص العائلة العراقية، والشرف العراقي، فقد تعامل املؤلف حبساسية عالية مـن               

، ةن السهل أن حتصل على صورة امـرأة مغتـصب         مراعاة الوضع العام، وختطي الصعوبات، ليس م      
 اوتنشرها يف كتاب يف ظل جمتمع الزال يعيش التقاليد العشائرية واألعراف، هذه تتطلـب جهـود               

 . إلقناع الضحايا، وأهل الضحايا، باجتاه فضح النظام عن طريق كشف هذه احلقائقة  كبريةستثنائيإ
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أخرى، امتـدت من العذاب علـى حـدود         مأسـاوية رهيبة    ــاحيمل هذا التقرير قصص   
 يف زمن صدام، وهذا الرقم اخلطـري مل          ومقتولة ومضطهدة  امرأة عراقية مغتصبة  ) ٤،٠٠٠(الوطن،  

يثر حفيظة األعالم العريب، وأصحاب الغرية والنخوة، لقد كان السكوت سيد املوقـف إالّ بعـض                
نظمات الدولية، كان الدكتور صاحب     األصوات املخلصة اليت ال تتجاوزعدد أصابع اليد، وبعض امل        

احلكيم من الناشطني ذا االجتاه، فقد قام بتوثيق كتابات وشهادات وصـور املعـذبات يف كتابـه                 
 وكـان   »امرأة يف بلد املقابر اجلماعية    ) ٤،٠٠٠ ( وتعذيب واعتقال اكثر   اغتصاب وقتل «املوسوعي  

عر هلا األبدان، شعب التـسقيط سـيئة   قد ذكر يف تلك املوسوعة ذات األمهية الكبرية حوادث تقش         
ير تلك االعتداءات اجلنـسية     والصيت التابعة للمخابرات الصدامية اليت تنتهك أعراض الناس وتص        

على النساء العراقيات، وهذه األرقام ليس من وحي اخليال بل حقيقة أفرزها الواقـع؛ ألن الـذين                 
من األوائل الذين دخلوا إىل مديرية األمـن        رأوها ورووها الزالوا أحياء، والدكتور صاحب احلكيم        

ومـن  . العامة بعد سقوط النظام، ولديه من األدلة واألرقام الدامغة ما تثبت حقيقة هذا الواقع املؤمل              
  :اجلرائم اليت يندى هلا جبني اإلنسانية

  .أتباعه أعراض املسؤولني من من إنتهاكصدام ما يقوم به  .١

 .ته بيد مصلح الذي آواه يف على زوجة رشياالعتداءصدام حاول  .٢
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 .صدام يغتصب طالبات اجلامعة  .٣
اولة اغتصاب السيدة سلمى اجلابري من قبل ارم املعدوم صـدام           حم .٤

 .وصورا يف الكتاب منشورة
 . منه وهي مسرية الشابندرأخذهاتطليق زوجة نور الدين الصايف بالقوة و .٥
 . الكتاب يفأمساؤهنة ومنشور اغتصبهن ارم عدي صدام تاي فت .٦
 سلمان منصور بعد ان فشل يف اغتصاا        أسيلاللعني عدي صدام يقتل      .٧

 .م١٩٩٧ عام )صاندي تاميس(والتقرير منشور يف صحيفة 
 . عروس اغتصبت يف يوم عرسها من قبل ارم عدي .٨
 . قسرية حلمل الفتيات لالخنراط يف منظمة فدائيي صدامإجراءات .٩
 .مث قتلهماارم قصي حاول اغتصاب خطيبة ضابط  . ١٠
يف العراق جيرب املعتقلون على مشاهدة اغتصاب زوجـام توجـد تفاصـيل يف       . ١١

 .الكتاب مثرية
 .غتصاب فتيات صغريات من قبل ارم علي كيمياوي يف سرسنكإ . ١٢
 .همامأ زوجة مدحت احلاج سري والتهديد باغتصاا إحضار . ١٣
 .اعتداء على األم أمام األوالد . ١٤
 .حة زفافهاالعروس اليت فقدت عريسها صبي . ١٥
خفايا النظام العراقي كما ترويها سكرترية صدام خالدة عبد القهار            . ١٦

 .الكبيسي
 .غتصاب أخرياتاتعرية املعتقالت و . ١٧
 . الشعبانيةاالنتفاضةاغتصاب فتيات يف  . ١٨
 .اولة اغتصاب الدكتورة سعاد خرييحم  . ١٩
 . التفاصيل يف الكتابأواغتصاب مستمر اقرإ . ٢٠
 .شهادة املمرضة . ٢١
 . ذويهنأمامغتصاب النساء إ  . ٢٢
 .من السليمانيةأرواية معتقل يف مديرية  . ٢٣
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 . عاما١١ًجنبوا منها ومل تبلغ الـ أ وإغتصبوها . ٢٤
 .من الكوتأشاهد عيان يتحدث عن التعذيب يف سجن  . ٢٥
 .كامريات خفية لتصوير املعتقالت . ٢٦
 .هنبنات وأم )٦ (شهادة . ٢٧
ق اإلنـسان    عشرون جثة عارية قطعت أثداؤهن تقرير جلنة كاردري الربيطانية حلقـو           . ٢٨

 .م١٩٨٠عام
 ، وهناك جرائم ختجل من تصويرها حـىت الكلمـات         ، وهذا غيض من فيض    ،وغريها الكثري الكثري  

  .......  ملشاعر املتلقي مل نقف عليهااواحترام
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 مـن   ة الدكتور صاحب احلكيم؛   جلهد اجلهيد والدؤوب الذي قام به مؤلف املوسوع       ن هذا ا  إ 
 ، نقل اخلرب  يف ة دق من النظام البعثي ارم مبا حتمله       إلدانة ة أخرى  دامغ ةوثيق  يضع بني أيدينا   أنأجل  
ن ويكان يعانيه العراق   نوراما لتجسيد حقيقة ما   ا أا ب  . بالصور وشهادات أهل الضحايا    ةوثائق معزز و

 احملرومني وصـرخات املعـذبني      أنني نسمع   ة الرائع ة يف هذه املوسوع    ،يف زمن زمرة البعث اهلمجية    
 تشعر أنك وجهـاً  ة وعندما تقف أمام هذه املوسوع،والشهداء كأم أحياء رحلوا وتركوا لنا احلياة     

  .ن الشهيد راحل مل يرحل وجوه الزالت تعيش احلياة ألأماملوجه 
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 ةمعانا ،الطيف العراقي بكل تفاصيله   ة   ألا تنقل معانا   ،ا دائم ا ستبقى حضور  ةوعن هذه املوس  إ
 املرجعيـة   اهتمام كذلك يشكل    ، والعريب السين والشيعي يف زمن النظام ارم        والتركماين الكردي
  . الصحيحباالجتاه ة وخطوواالعتزاز مؤلفها هي مدعاة للفخر واستقبال ة هلذه املوسوعةالرشيد

 تكرمييـة للـدكتور     احتفالية للدراسات والبحوث     األشرف قام به مركز النجف    اوكذلك م 
  .صاحب احلكيم على اجلهد الكبري الذي قدمه يف جمال حقوق اإلنسان يف العراق

 ومجيعنا حيدونا األمـل مـن وزارة حقـوق          ، وهذا اجلهد من املركز يستحق الثناء والتقدير      
 ألن األمة اليت    ؛ إىل هذا التكرمي   ةن تكون السباق  أ ،تمع املدين  ومنظمات ا  ة،وزارة الثقاف ، و اإلنسان
ذا أمهلت األمة املبدع واملثقف واألديب سوف تكـون خـارج           إو ،متوت ال دعيها ومثقفيه بتم مب 
  . ألن املثقف واملبدع يشكل روح األمة الذي من خالله نشعر بوجودنا احلقيقي؛التاريخ
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 سبعة عشر عاما  وهو طالب يف ١٧ عندما كان عمره ، م١٩٥٩ -  هـ ١٣٧٩ألفه عام  
  .... وهو أول كتاب يصدر عن الشيوعية يف العراق،الثانوية

  
  

  
  
  



 ٩٨   السرية الذاتية: الفصل األول
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  : يتضمن الفصل الثاين لقاءات الدكتور صاحب احلكيم

  
  الدكتور صاحب احلكيم يف حضرة املرجعية •

 
  . لقاء مع املرجع األعلى السيد السيستاين .١

  

  .ملقاء مع املرجع الكبريالسيد حممد سعيد احلكي .٢
  

  عالقات الدكتور مع الشهداء •
 

 .لقاءات مع  الشهيد مهدي احلكيم .١
 

 .آخر من أجل العراق مع  شهيدوقفة  .٢
 
  .وقفة مع سجني سياسي •
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 يف النجـف    يف مكتبه  ، آية اهللا العظمى السيد علي السيستاين      األعلى مساحة املرجع    استقبل
 ،الدكتور صاحب احلكيم   ،يف جلسة خاصة    ) رجب ١٤ (٩/٨/٢٠٠٦يوم األربعاء    ،األشرف

  ...مقرر حقوق اإلنسان 
ـ بلموسوعة عن قتل واضطهاد مراجع الدين وطالب احلوزة الدينيـة            «هقدم لسماحت و د ل

 صـورة   )١٦٤٥ (مـع  صفحة من القطع الكـبري،       )٣٤٨٤(اليت حتتوي على  » املقابر اجلماعية 
   بإعدام وفاةووثيقة، وتقرير، وشهادة 

  مراجع الدين الكرام،  •
 لماء، والع •
 ،وخطباء املنرب احلسيين •
  ...و طالب العلوم الدينية  •

   الذين تعرضوا ، وطالم، وأساتذم، تفاصيل عن حياة الضحايا ودراساماملوسوعةوتوضح 
   التعسفية، لإلعدامات
   العشوائية، واالعتقاالت

  ختفاءات القسرية، واال
   الواسعالشامل واالضطهاد
  و التهجري

    املنقولة وغري املنقولةو مصادرة األموال
 م١٩٦٨ عـام  الذي تعرضت له هذه الشرحية من الشعب العراقـي خـالل الفتـرة مـن              

 .م٢٠٠٣إىل
 م ١٩٥٩  اليت أصدرها يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان منذ عـام             للكتب قدم املؤلف مناذج     و

  . م ٢٠٠٣ عاما، مرورا بالتقرير عام ) ١٧(أي منذ أن كان عمره 
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   من موسوعة قتل املراجع والعلماء للحكيم١٦١٥احة السيد السيستاين يف الصفحةترمجة مس

  
 املرجع األعلى الصعوبات اجلمة، وطـرق العمـل الـيت           لسماحة شرح الدكتور احلكيم     لقد
 مؤسسة شهيد احملـراب     تفضلت أجل إجناز هذه املوسوعة اليت       من،   حوايل العشرين عاماً   استغرقت

 شرح املؤلف لسماحته طرق القتـل       كمانجف األشرف بإخراجها وتكثريها،     للتبليغ اإلسالمي يف ال   
 الشهادة، من أجل قول احلق والتمـسك        أومسة طريقة اليت نال ا الضحايا       )٣٤(اليت جتاوزت الـ    

خارج العراق من   دول   )٧( الصدامية للضحايا يف     القمعباألهداف السامية، وكذلك مالحقة أجهزة      
  .روادها املرجعية وأجل القضاء على أتباع

 والوثائق املنشورة يف املوسوعة     اإلحصائية قدمه املؤلف من األرقام      ما إىل   ستمع مساحة املرجع  ا كما
 تشهد حقوق اإلنسان اليت تعرض هلا مراجع الدين وطالب العلوم الشرعية، اليت مل انتهاكاتعن خمتلف 

  .  ساحة أو بلد مثيال هلاأيةهلا 
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 الذين  من اضطهادهم عن حيام املؤلف معززا بصورهم ووثائق        كتبن   الضحايا الذي  آالف إن
 ،قوميات متنوعـة  ) ٧( ومن   ، دولة )١١( مدن العراق، و   ملختلف انتموامشلتهم املوسوعة كانوا قد     

 مشلتهم  الذين) وأكثرهم من األكراد  (ة  السنمن أهل    الشهداء   فيهم لغات خمتلفة، مبا     )٩(ويتكلمون  
  . السيد حممد رضاالعالمةهم مساحة املرجع السيستاين نفسه وابنه املوسوعة، ومن مجلت

، ودعا لصاحبه باملوفقيـة واخلـري        العمل املوسوعي الشامل كثرياً    هذا مثن مساحة املرجع     لقد
 ان يلتزم جانب احلق وال تأخذه يف اهللا لومة الئم، و          أن الصاحل العام، وأوصاه     خدمة يف   واالستمرار

ملتصدين للشأن العام جهودهم من أجل اخلري، ومنفعة الناس، والدفاع عـن            يكرس كل الباحثني وا   
  .املظلومني

 اهتمامام ويف هذه املناسبة دعا مساحة املرجع املسؤولني إىل أن تكون حوائج الناس من أوىل               
  .  واحملتاجنياحملرومنيمن أجل مساعدة ) يتفانوا(وأن 
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 الكبري آية اهللا العظمى السيد حممد سـعيد احلكـيم            الديين املرجع مساحة   استقبلذلك   بعد   و
 املوسـوعة  عرض لسماحته بصورة خمتصرة عمـا جـاء يف           الذيمؤلف املوسوعة لنفس الغرض،     

 يف   كـبرياً   تراجعـاً  شكل النظام الصدامي ضد محلة القلم وأرباب الفكر، مما          أرتكبهاواجلرائم اليت   
 املتخلف، وطـرق    البعث من حكم حزب      عاماً )٣٠( من   أكثرري واإلنساين خالل    املستوى الفك 

التعذيب الوحشية اليت عاشها املرجع نفسه، وأبناؤه وإخوانه، وذكر املؤلف مساحته مبا تعرض له من               
 .  املربح يف معتقل الفضيلية الوحشيالضربباملروحة و التعذيب اجلسمي والنفسي كالتعليق



 ١٠٤   لقاءات وعالقات مهمة: الفصل الثاين
 
 
 

  
  حممد سعيد احلكيم يف سجن ابو غريب مع السجني املرحوم السيد حممد الطباطبائياملرجع السيد 

  

 كذلك ما احتوته املوسوعة من انتهاك للعتبات املقدسة يف العراق،           املرجعن املؤلف لسماحة    بيو
  . للمحاوالت اليت يراد منها النيل من تلك الصروح احلضارية اجلميلةالتصديوضرورة 
 املصائب اليت تعرض هلا أتبـاع       وذكرلسيد احلكيم فأبدى تقديره للمؤلف       تفضل مساحة ا   قد و

  .  وطالب العلوم الدينية يف عهد ارم صدامللمراجع وقارا مبا جرى ،أهل البيت على مر العصور
 مسرية احلوزة، أو تقضي عليها،      احنراف مل تؤثر يف     واالنتهاكات القتل أشار إىل أن كل ذلك       و

  .القومي على مواصلة السري على النهج واإلصرار، االستمرار به هو تامتازوان الذي 
ملؤلفون الدقة واملوضوعية   ا وطالب بأن يتبع     ، حول املوسوعة  املهمة بعض املالحظات    أبدى كما

  .ثهمأحبايف كتابام و
  




