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 والدكتور الشهيد علي    كان للدكتور عالقة عمل  مع الشهيدين السيد مهدي احلكيم،         

 مـن التحـديات     ةالعضاض وقد أفرزت هذه العالقة يف الساحة األوربية خريطة عمل أمام جمموع           
  .الدولية

   ؟ فمن أين كانت البداية 
M{Ö]ÄÚð^ÏÖÜéÓ£]ë‚ãÚ‚éŠÖ]‚éãV 

كانت البداية من النجف األشرف، مدينة القلب، وأبواب الوطن، مدينـة القبـاب واملـآذن               
  .عتبات، مدينة املعصوم، وباب علم مدينة الرسول، مدينة األدب والشعراءوال

هادي احلكيم األخ األكرب للدكتور      السيد    للمرحوم   االشهيد السيد مهدي احلكيم كان صديق     
حني كان ميثالن مرجعية السيد حمـسن       . صاحب احلكيم، وكالمها عضو يف مجاعة العلماء يف بغداد        

اعات تلك اجلماعة، تعقد يف بيت الدكتور صاحب احلكيم، وعلى اثـر            احلكيم وكانت أكثر اجتم   
  .هذه التحركات مت اعتقال الدكتور يف مديرية أمن الكوفة

ـ كما  جالوزة األمنهذا االعتقال ـ   وسبب  الـسيد   في الـشهيد خي  الدكتورنا ك 
 يف مستـشفى     الـدكتور  عمـل ين  ا حيث ك  ،حد بيوت األطباء يف الكوفة    أ يف   ه عند احلكيممهدي  

 اجته اجلـالوزة  ،وعندما اختفى الشهيدـ  ذلك الوقتوهي اكرب مستشفى يف ـ الفرات األوسط  
 بالرغم مـن    ، إىل البيت  عنوة مقيداً ه  خذوأ منهاا الدكتور و   واعتقلو ،إىل مستشفى الفرات األوسط   

 جيـدوا    ويف البيت فتشوه فلـم     ،اعتراض الدكتور املرحوم رضا عجينة مدير املستشفى على ذلك        
من الكوفة مع السجناء العاديني كالـسراق       أ يف مديرية     الدكتور  ومع ذلك فقد مت اعتقال     ،الشهيد

إذالله، وقد مر الدكتور مبحطات مؤملة من التعذيب واالحتقار وطريقة           يف   إمعاناً ،صحاب السوابق أو
 .اهلروب من العراقإالّ  ومل يعد يف األمر من مفر اإلذالل الالإنسانية،

  .مارات العربية املتحدة اإل الذي جاء من، بالسيد الشهيدى لندن التقويف
د حبر العلوم وكان    ماإلسالمي ومع مساحة السيد حم    Aسس معه مركز أهل البيت    أو يف لندن    

هـو   والسيد الـشهيد  .  للمعارضة العراقية   بل ومكان اجتماعات   ، وتربية وحماضرات  إشعاعمركز  
 .قطب الرحى

وكان صاحبها هـو    ) الرافدين(  ة باسم ول صحيفة معارض  أالثالثة  ؤالء  ه أو يف لندن    
 حبر  )حممد(احلكيم و ) صاحب( وهو اسم مركب لـ      االسمانظر إىل   عراقية،   )صاحب حممد مهدي  (
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نوا يوزعوا يف مجيـع      وكا ،  األعداد اليت صدرت   تفظ جبميع حيل  اوال ز  ،احلكيم) مهدي(العلوم و 
 اتمع الدويل إىل مساندة نضال الـشعب العراقـي        وكانت تدعو    ،دام  فيها جرائم ص  أحناء العامل   

منظمة تدافع عن مجيع    أسسوا منظمة حقوق اإلنسان يف العراق وهي أول          ويف لندن    ،وداخل العراق 
عالقاا مع    تبين أن وانتمائهم أو دينهم واستطاعت املنظمة       وأصلهمالعراقيني بغض النظر عن لوم      

رمسياً عام دوليةمجيع املنظمات ال   .م١٩٨٢، وأعلنت 

  
  السيد عبد العزيز احلكيم بني الشهيد السيد مهدي احلكيم واملترجم له

  

 تبين عالقاا مع مجيع املنظمات كالعفو الدولية ومنظمة هيومن رايـت            أنواستطاعت املنظمة   
ـ  قـد  و ، العام وكان الدكتور صاحب احلكيم أمينها    . ووج اي منظمة مراقبة حقوق اإلنسان       ه دعت

، وبكـني، وري دي جـانريو،        وجنيـف  ،األمم املتحدة عدة مرات حلضور اجتماعاا يف نيويورك       
ساعده يف ذلك        سسه الـسيد   ي أ الذ،  املركز الوثائقي حلقوق اإلنسان يف طهران     وكيب تاون، وقد 

ت حقـوق   املستمسكات، واليت تثبت فيها خمتلف انتهاكا      بالوثائق و  ه يف تزويد  ،عبد العزيز احلكيم  
 املنظمة من خالل ما تناقلتـه الـصحف          ان تعرف مدى قوة ونفوذ     اإلنسان يف العراق، وتستطيع   

  .العربية واألجنبية، وهذه اجلهود مثبتة يف املوقع الشخصي للدكتور
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وكان للمنظمة مركز مرموق لدى الدوائر العليا يف بريطانيا، حيث إن كل عراقي يـصل إىل                
 حىت اعترفت مجيع    ،لجوء السياسي مبجرد احلصول على تأييد من املنظمة       بريطانيا كان حيصل إىل ال    

لوف علـى حـق     األالدول األوربية مبنظمة حقوق اإلنسان يف العراق، وحصلت مئات العوائل بل            
  .بسبب تأييد املنظمة هلا ،اللجوء يف تلك الدول

ار الدكتور علـى    وأقامت املنظمة معارض أظهرت من خالهلا مظلومية الشعب العراقي، وقد ز          
 بلد من أجل كشف انتهاكات حقوق اإلنسان الفظيعة يف العراق من            ٥٤ عاماً ما يقارب     ٢٥مدى  

  .قبل النظام الصدامي

  
  

  ١٩٩١ إمرأة ورجل ٢٩ ٠٠٠معرض بكني الدويل للمرأة بالصني حيث شارك 

  
ان الدكتور احد   كووكان الدكتور يدعى للحضور يف املؤمترات الدولية يف خمتلف أحناء العامل،            

  .أعضاء اللجنة االستشارية للسيد الشهيد مهدي احلكيم، وكان يقدم املشورة املخلصة للشهيد
وكان آخر اجتماع له مع الشهيد هو قبيل سفره إىل اخلرطوم حلضور مؤمتر اجلبهة اإلسـالمية            

 انـه آخـر   ويقول الدكتور كلنا صوتنا على ضرورة حضور الشهيد يف هذا املؤمتر ومل نكن نعلـم         
  .م١٩٨٨اجتماع لتلك اللجنة السياسية االستشارية عام 
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 . يف مدينة النجف األشرفم١٩٣٥ولد السيد مهدي احلكيم سنة  
 .كتابة وحفظ الشعر واألدبوتعلم القراءة وال ،نشأ يف أحضان والده السيد احلكيم  
من عمره بدء مرحلة الدراسة من املقدمات على يد الشيخ حممد           عاشرة  بعد بلوغه ال    

تقي الفقيه مث تقدم بالدراسة حىت درس املراحل العليا على يد آية اهللا العظمى الـسيد                
 .اخلوئي والسيد الصدر

مال السياسية العامة   عمل كمساعد يف جهاز املرجعية الضخم وكان مسؤوالً عن األع           
 وكان ممثالً لوالده يف املباحثات السياسية واملراجعـات لقـضايا           ،فيما يتعلق بالعراق  

 .احلوزة وأبناء الشعب
مام احلكيم إىل بغداد ومارس هناك عملـه        هاجر ممثالً عن والده اإل    م  ١٩٦٤يف سنة     

 ،صول الـدين   ولكلية أ  ،سنوات، وكان من املؤسسني جلماعة علماء بغداد      ) ٥(ملدة  
 .وجامعة الكوفة، عمام اجلواد ومدارس اإل

لدماثة خلقه وعلمه وقدرته القيادية أصبح من الشخصيات السياسية يف العراق بعد            و 
والده املرجع الذي اعتمد عليه إلبالغ املسؤولني استنكار املرجعية إلجراءات السلطة           

 .املعادية لإلسالم وللعدالة وحلقوق اإلنسان
مام احلكيم وبني احلكام يف العراق وكان ذلـك يف سـنة            واجهة بني األ  تصاعدت امل   

 .م١٩٦٩
دينار ملن يلقي القبض عليه وأصـدروا عليـه         ) ١٠,٠٠٠ (وقد حددوا جائزة مببلغ    

وجتول يف عدد من البلدان كاهلند      م  ١٩٦٩ هاجر من العراق يف سنة       باإلعداماحلكم  
 تعرية نظـام احلكـم الـدكتاتوري يف         وإيران وباكستان ودول اخلليج ولبنان حملاولة     

 .العراق
عندها غادر إىل ديب بطلب مـن       م،  ١٩٧٠بعد سنة تويف والده املرجع احلكيم سنة          

 ،وتأسيس دائرة األوقـاف اجلعفريـة     ،  قد متكن من إقامة عدة مشاريع خريية      ،  أهلها
 .وعدد من املساجد واحلسينيات، والس الشرعي اجلعفري
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 احلكيم وعراقيني آخرين منظمة حقوق اإلنسان يف العـراق          ألف مع الدكتور صاحب    
 .  يف لندن وهي أول منظمة حلقوق اإلنسان يف تاريخ العراق١٩٨٢عام 

أنشأ مركز أهل البيت اإلسالمي يف لندن مع مساحة السيد حممد حبر العلوم والدكتور               
 . صاحب احلكيم

 معارضة للمجرم صدام باسم أصدرالسادة الثالثة أعاله يف لندن أول صحيفة عراقية  
 ).الرافدين( 
 / ١ / ١٧تعرض ألربع حماوالت لالغتيال وآخرها فارق على أثرها احلياة يف ليلـة              

 .م يف فندق هيلتون اخلرطوم مظلوماً حمتسباً إىل اهللا١٩٨٨
  
N{Ñ]†ÃÖ]Øq]àÚ†}a‚éãÄÚíËÎæ 

كان  ، يف ساحتنا العراقية   ادم متق انه الدكتور الشهيد علي العضاض الذي كان يشكل حضور        إ
ميثل موقعاً كبرياً وفاعالً يف مراكز صنع القرار؛ من خالل قراءاته املتأنية لألحداث، حـىت عنـدما                 

 يشبه الصمت   ا مؤثر ا يشعرك من خالل إضافاته بالعمل وإخالصه الكبري يعطيك حضور         ايكون غائب 
  !عندما يتحدى الكلمات فمن أين كانت البداية؟

فة الدكتور صاحب احلكيم بالشهيد الدكتور علي العضاض إىل أوائل الثمانينـات            تعود معر  
م، عندما ذهب الدكتور صاحب للقاء السيد مهدي احلكيم ىف بـاريس            ١٩٨٣وبالتحديد ىف عام    

لالجتماع بالعراقيني، وحثهم بالعمل على فضح جرائم النظام الصدامي ارم، واالطالع على آخر             
  .حة العراقيةاملستجدات يف السا

وهي ضاحية بعيدة جداً  Elan Court كان الشهيد العضاض يسكن يف منطقة إيالن كور
عن باريس، يف شقة أقل ما يقال عنها أا من شقق فقراء املدينة املهاجرين إليها من البلـدان الـيت                    

  .ولدوا فيها، واليت تنتهك حقوقهم األساسية على أساس منهجي مربمج
تأجر كنيسة يف وسط باريس ترتل حتت األرض، رطبة القاعة، لرخـصها            و كان العضاض يس   

ليتيح للشهيد احلكيم أن يلتقي العراقيني الذين أحبوه، وكانوا ينتظرون مساع حديثـه التـوجيهي               
املفيد، يف وقت مل تكن التلفزيونات كما هي عليه اآلن، وال للتلفون النقال وجود، بل مل يكن وجود                  

م األخرى العربية واألجنبية اليت ترسل جرعات السم إىل العقل العـام والعقـل           حىت لوسائل اإلعال  
  .العريب خاصة
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  العضاض واحلكيم يف مظاهرة أمام األمم املتحدة يف جنيف

  
واطلّع الدكتور عن حتركات الشهيد يف جمال حقوق اإلنسان اليت مل تسمع ا األذن العربيـة                

، والتقط الدكتور الفكرة، فوراً، وبال تردد، وال تفكري عميق، ابتـدأ            وال األذن العراقية سابقاً، بتاتاً    
الدكتور العمل مع العضاض يف أروقة األمم املتحدة الواسعة وجلاا املتخصصة، بعد أن قرر الشهيد               
االنتقال من باريس اليت كانت تضيق بالعمل العراقي املعارض نظرا لقلة عدد العـراقيني واملوقـف                

يد للمجرم صدام، وانتقل إىل احلدود الفرنسية السويسرية يف بلدة أشهر من نار علـى               الفرنسي املؤ 
علم أال وهي بلدة فرين فولتري ليكون على مقربة من قصر األمم املتحدة يف جنيف حيـث اـال                   

وكبرياً لفضح جرائم صدام وانتهاكاته حلقوق اإلنسان   .واسعاً 
وليالً      وكان يستضيف الدكتور يف بيته املتواضع         ،الصغري الضيق مكاناً والكبري الواسع ترحيباً 

ن الليل كله يف إعداد الوثائق واألدلة والتقارير عن جرائم النظـام الـصدامي وبـاللغتني                اويسهر
ـ     تاماً باإلضافة إىل إتقانه العربية واالنكليزيـة ـ ويتفق ن ااالنكليزية والفرنسية ـ اليت يتقنها إتقاناً 

لتحرك وجلسات املؤمترات الفرعية والعامة للجان حقوق اإلنسان اليت ينظمها          على استراتيجيات ا  
التابع لألمم املتحدة ـ حيث جنيـف    ECOSOC )إيكوسوك(الس االقتصادي واالجتماعي 

  .هي املقر الرئيس حلقوق اإلنسان ـ
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ـ             دافعو وحتضر هذه اللجان وفود مجيع دول العامل، واملنظمات احلكومية، وغري احلكومية، وم
حقوق اإلنسان يف قارات الدنيا اخلمس، باإلضافة إىل طالب احلقوق من مجيع أحناء العامل، ومئـات                

  .الصحفيني والصحفيات، ووفود املعارضة ملختلف الدول يف أحناء املعمورة
إالّ بعضوية منظمة دولية هلا صفة االستشارية                وال حيق ألحد الدخول إىل تلك املنتديات العاملية 

كان الشهيد العـضاض ال جيـد    وCONSULTATIVE STATUS ألمم املتحدةيف ا
) خـرباء األمـم املتحـدة     (صعوبة يف ذلك حيث انه له من السمعة احلسنة لدى ما يسموم بـ              

القانونيني واملستشارين يف األمم املتحدة وبعضهم وزراء بل رؤساء دول، مبا يؤهله إىل الولـوج يف                
   .هذا العامل الواسع املمتع

  
  مع الشهيد العضاض يف األهوار وخلفهما القصف الصدامي

  
 وكان الدكتور صاحب احلكيم معه من املؤسسني ألكرب منظمة عاملية، وهي منظمة العاملني يف              

هي من أنشط املنظمات العاملية اليت كان هلا التـأثري الكـبري يف           و ICHPالصحة وحقوق اإلنسان  
     رم، وعقدت تلك املنظمة احملترمة أول مـؤمتر ضـد األسـلحة            وقتها يف فضح النظام الصدامي ا

م، حضره خرباء هذا السالح احملرم      ١٩٨٩ مايو آذار    ٢٧ إىل   ٢٤الكيمياوية يف جنيف للفترة من      
ومنهم الربوفيسور أندركس اخلبري البلجيكي، الذي صرفوا عليه أوقاتاً كبرية وجهوداً عظيمة؛ من             

، والذي أدان النظام الصدامي ارم باستعماله ضـد املـواطنني           أجل إحضاره للمشاركة يف املؤمتر    
  .األكراد يف حلبجة، وضد العرب الشيعة فيما بعد يف األهوار



ة ويوالثان
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وكان ملشاركته وإدانته صدى كبرياً يف احملافل الدولية، وهو الذي قدم طلباً أيام حماكمة صدام               
  .ائية العليالتقدمي شهادته الدولية ضد ارم صدام يف احملكمة اجلن

كما أدان السكرتري العام هلذه املنظمة ما يتعرض له الشيعة من اضطهاد وذلك أمـام األمـم                 
  . م وشكروه على ذلك١٩٩٢ شباط ١٩املتحدة يف اجتماعها يوم 
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ظل رحيل النوارس واملصيبة اجتاحت حىت احلروف يف مرثية الزمن القـادم            وعودة الزمن يف    
  .حىت بغداد نزفت صمتها عليك وهذه أحد إسرار حبك للوطن ألنك وصلت إىل مرحلة العطاء

 .العضاض خبري دويل باعتراف زمالئه يف العمل 
 . مثابر 
 . خملص للعراق إىل درجة ال توصف 
 . متدين 
 .ملتزم بأهدافه 
 . م ال يساو 
 . شديد يف التعامل مع الشأن العراقي 
 .يكره البعثيني أكثر من كراهته للفقر واملوت 
 . م١٩٥٢ علي كاظم علي العضاض ولد الشهيد يف الناصرية عام  
فيها   . أكمل الدراسة االبتدائية واملتوسطة  
 .انتقل إىل بغداد لدراسة الفيزياء يف جامعة بغداد 
السيد :  يف جامعة جنيف سويسرا عن أطروحته       نال شهادة الدكتوراه   

 . حمسن العاملي والسيد حمسن احلكيم
 .  ذكي جدا ولبق 
 . بسيط امللبس يتقن العربية واالنكليزية والفرنسية كتابة وحديثاً 
 . كان ميثل الس األعلى يف األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
واصـبح عـضواً يف      عاد للعراق بعد سقوط النظام الصدامي اـرم          

 .الشورى املركزية يف الس
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 صحب زوجته احلامل إىل مستشفى السالمة من بيته الواقع يف املأمون            
فتصدى له جمرمون وأمطروه بوابل من الرصاص فخر صريعا يف احلال،           
وكذلك زوجته، واجلنني يف بطنها الذي كان على وشك اخلـروج إىل            

 .هذا العامل املرعب
 .يد عبد العزيز احلكيم على جثمانه صلى مساحة الس 

  



الدكتوراملذكور،

 ١١٤   لقاءات وعالقات مهمة: الفصل الثاين
 
 
 

ËÎæíÄÚê‰^é‰°r‰ 
 
 بأمل املعذبني وما يعانوه السجناء الـسياسيون، كـان للـدكتور            واحململة املؤملة الذكريات   من 

) احلكيم سعيد حممد السيد رياض السيد(وهو   سياسي سجني عن ذكريات  من ة وقف احلكيمصاحب  
مباركاً يف ساحتنا اإلسالميةيشكل الذي) ١٦/٧/١٩٥٨ يف داملولو( حضوراً    . اليوم 

 إىل  مجيعـاً  نقلـوا  و ،األشرف النجف يف عمومته وأوالد جده و وأبوه وإخوانه هو اعتقل فقد
 حوايل بعد فيما غريب أبو سجن يف مجيعاً وافقوأ، و ٩/٥/١٩٨٣ يوم بغداد يف العامة األمن مديرية

 شهيداً ستني )٦٠(من أكثر أعدم و ،يطاق ال نفسي و جسمي تعذيب يف يوم ة آالف ثالث) ٣,٠٠٠(
   دونتصاحب لقد  الدكتور ويقول، منهم

  
   من موسوعة قتل مراجع الدين اخلاصة بترمجة سجني الرأي السيد رياض احلكيم١٩٢٠الصفحة رقم 

 نفـس إىل  ) رما الصدامي النظام سقوط بعد (صطحبتها أن بعد معاناته عن عديدة معلومات  
 بالتفـصيل    دىل و  السجن يف بالسل املصابني ردهة هي و ا هوضعو اليت الزنزانة
 يدرس كان وأين الفالين السيد ينام كان ينأ، و واحداً واحداً العائلة أفراد مجيع جلوس ماكنأ على
  .هكذا و...األخر الضحية السيد

الكيمياوي ارم
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 ريـاض   الـسيد  أخرب   الضحايا هؤالء حياة من لقاسيةا الفترة تلك توثيق و تدوين معرض يف و
 من خريناآل املعتقلني احلكيم عائلة أفراد من عدد حبضور و التالية باحلادثة  صاحب الدكتوراحلكيم  
 قد التكرييت جميد بن حسن بن علي املدعو الكيمياوي ارم أن :املسلولني زنزانة يف زمالئه و أقربائه
 يف انـه  ينس مل ه، ولكن بالتحديد ١٩٨٤ عام يف، و الثمانينات يف لعيدا يوم يف غريب أبو سجن زار
 نعـم : العيد يوم،  السجناء أحوال على ليطلع،  القافات و الزنازين بني يتجول ارم كان، و عيد يوم
 وعلـى  صـدام  على لنا، واألسود  املبارك األضحى عيد يوم انه ئالقار يتعجب ورمبا العيد يوم إنه

قَالَِت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤِمنـوا       (  : قال تعاىل فيهم   الذين األعراب من مؤيديه و أتباعه و جالوزته
       انُ ِفي قُلُوِبكُمِل الِْإميخدا يلَما ونلَملَِكن قُولُوا أَسرم كان و  )وقاف أي يدخل عندما،  الكيمياوي ا، 

 بأقـذع  و اهلابطة الفشار كلمات يكيل، و ئهمنسا و أعراضهم من ينال، و السجناء بسب يأخذ فإنه
 .… أنـا  (:مثل ذكرها من الشريف لسان يعف كلمات للسجناء يقول كان، و الكلمات أفحشو

 البعـث  حزب أعضاء أخالق و مسات من فهي،  منه غريباً ليس هذاو،  )اخل .… هي وأختك،  أمك
 إىل  وصـوله  قبيل انه حيث احلكيم عائلة فرادإالّ أ ،  عيناهعليه   تقع من كل منها يسلم مل، و الفاشي
 نقرر ال و م لنا دخل الو (القصر ختصاصا من هم هؤالء بأن: بإذنه السجن مدير مهس،  زنزانتهم

إالّ ) اخل …عوائلهم مع هلم مقابلة ال، و أكلهم نوعية يف حىت ال، و شؤوم يف نتدخل ال، و أمراً هلم
 السجناء )ضباراتا(ملفات و  حيملون ارمون ةاجلالوز و السجن مدير كان و العليا اجلهات من بأمر

 كل عن امللفات توفري بدليل،  بذلك السجانون يعلمو سلفاً،   هلا أعد قد الزيارة ان يظهرو،  الضحايا
املعـدوم،   صدام الرئيس أقرباء من، و احلاكمة العائلة من القادم وان خاصة و العقاب شيةخ سجني
 مدير )التكرييت حازم( ارم مبعيتهكان  ، و الفاشي احلزب يف عضواً، و قتها و العام لألمن مديراً وكان
 )دعيج( سما ان رمباو) أخرى أمساء عدة لهو ()دعيج( املقدم، و اخلامسة الشعبة يف السياسي هالتوجي
 قبـل  من أمساؤهم تعرف ال الذين خريناآل الضباط من جمموعة هخلف يسري و ،احلقيقي مسها ليس هو

  .األبرياء السجناء
 يافعاً شاباً ىأر ان صادفو،  قضيته وعن،  نظره يلفت سجني كل عن يسأل الذليل ارم نكا

  ؟ملاذا و؟الرهيب السجن هذا إىل به جاء من، نظره فلفت العمر مقتبل يف
 ستفسارا أي عن لإلجابة استعداداً ملفه السجان اعد فقد بسرعة، و يديه بني للمثول استدعاه

 الكاظمية مدينة من يكون رمباوـ   بغداد حمافظة أهايل من هو و الشابىل   إ لتفت ا ارم الزائر لكنو
   .وذكرها الفالنية القانونية املادة مبقتضى حمكوم أنا سيدي: قال هنا؟ إىل بك جاء من: له قال وـ
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  .الثرثرة، سيدي: الشاب أجاب املادة؟ هذه هي ما و:ارم سأله
  ؟الثرثرة سيدي: مكرراً الشاب قال ؟ذلك يعين ماذا و:ارم سأله
 انـت  كول ـ  ويلك عن كناية معروف عراقي تعبري هيو، الواو بكسرـ  لكِو: ارم قال
  ؟)عملت ماذا قل أي (مشسوي
 ـ  !!العربنجـي  عبـود  حـرب  ـ  أوـ  يو القادسية حرب هاي هي:قلت ناأ ،سيدي :قال

 اجلانبني من الضحايا من األلوف مئات إىل   أدت و إيران على املعدوم ارم شنها اليت احلرب يقصدو
  . ـإسرائيل ولألمريكان خدمة املسلمني
 ئيستهز،  املعربة التهكمية العبارة بتلك كان الضحية ان عرف و الكيمياوي ارم أنتفض هناو
  …باحلق املعدوم صدام بارم

ـ لالم  ا بتشديدـ  أعلّمك سوف .… ذاك؟ بالرئيس  ـ تستهزئ ويلك ي ـ أ لكِو:وقال
  . األعلى إىل عليه احلكم دواصع قال، والسجن مدير إىل لتفتاو

 الطبيعـي  فمن؟  )العربنجي عبود (الكلمة تلك بسبب املؤبد بالسجن حمكوماً املسكني كان ملاو
  .عداماإل: هو األعلى احلكم يكون نأ

 غرفـة  إىل   قتيـد ، واُ الفـور  على،  بالقيود يداه شدتو،  غريب أبو سجن يف شابال اعتقلو
 ذلـك  كـان ، و السجناء حزن و ضطرابا و حرية وسط،  عليه اهللا رمحة شنق، و العيد يوم،  دامعاإل

  .العيد يوم نعم، األضحى عيد هو، العيد
 شـدد  قد الكيمياوي ارم كان،  مسها يعرف ال،  كردياًَ،  آخر عراقياً أن رياض السيد يتذكرو
 رمبـا و،  حمترمة شهادة حيمل، و يابريطان خريج كان انه :ببساطة قصتهو،  أعدمه و كذلك احلكم عليه
 مـن  ال و بعثيـاً  يكن مل ملا، و بلده خدمة بنية عاد، و العراق يف نادر ختصاصا يف الدكتوراه كانت

، صـلة  بأية ختصاصهاب متت ال اليت الرمسية الدوائر إحدى يف الدواجن شعبة يف عني فقد،  اجلحوش
 يف العلمي الوضع عن خيربه ان منه طلب دق كان،  العليا الشهادات محلة  من بريطانيا يف صديق وله

 والـذي ،  يريـده  الذي االختصاص ضمن العمل إمكانية، و الدولة من يالقيه الذي التقدير و العراق
 مـع  يعـيش  فهو، العودة بعدم ـ  الكردي الضحية هذا ـ  هاتفياً فأخربه، العالية خربته مع يتالئم
 فاعتقل اهلاتفية املكاملة األمنية األجهزة إحدى يف نالعاملو ارمون اجلالوزة فالتقط،  البط و الدجاج
 اـرم  قابلـه ، و احلكـيم  آل زنزانة من قريبا كان، و املؤبد بالسجن عليه حكم و الكردي األستاذ

 هـذا  أن اـرم  عرف،  املشاة بالطريقةو،  حكمه عن استفسر و العيد يوم كذلك، يف  الكيمياوي
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 بريطانيا يف زميله نصح انه سوى تذكر جرمية يةأ يرتكب مل ،يكرم ان املفروض من هو الذي األستاذ
 وأمـر ،  الـسجن  يف حاكماً نفسه نصب، و غضباً الكيمياوي فاستشاط للعراق العودة جدوى بعدم
، األضـحى  عيـد  يوم يف ،املشنقة إىل   قتيدا و عداماإل إىل   الكردي األستاذ حبق الصادر احلكم برفع
  .ستشهداو

 بـن  حممود كالسيد،  احلكيم آل من اآلخرون املعتقلون يؤيده، و احلكيم رياض السيد يقولو
 كـانوا  الـذين  ،احلكـيم  صادق حممد السيد بن جعفر السيدو،  احلكيم ايد عبد السيد الشهيد
 تكـن  مل ممن السجن يف كذلك آخرين أعدم قد الكيمياوي أن :املؤملة احلادثة هذه يف معه حاضرين
 املفروضة القاسية القمعية للظروف نظراً ،الضحايا أمساء يتذكر ال، و العيد يوم يف،  امهم اإلعدام أحك
 احملكـومني  من إليهم تسري األخبار من نتف سوى املعزولة اخلاصة األحكام قسم يف هم و ،عليهم
 مـن  أيـديهم  بإخراج ذلك، و عليها تدربوا اليت باإلشارات األحيان بعض يف ذلك يتم، و اآلخرين
، اهلواء يف بأصابعهم الكتابة تعلموا ام حىت،  القساة السجانني غياب عند ،احلديدية القضبان خالل

 احلروف جلمع طويالً وقتاً ذلك يستغرق، و األخرى الزنزانة من خراآل الطرف يف السجني فيلتقطها
  !بعضب بعضها
 صـدام  هو،  املذكور العيد يوم يف غريه و الكردي و العريب الشاب ذلك إعدام عن املسؤول إن

يف املخـربين  و العـاملني  جالوزة من سواء بالضحية وشى من، و املدان التكرييت الكيمياويو رما 
 أفـراد  أو   اخلاص األمن أو   القومي األمن أو   العسكرية االستخبارات أو   املخابرات أو   األمن أجهزة
ـ باإلعـدام و  عليه حكم من ـ و شعبية تسمى اليتـ  املنظمات إىل املنتمني، أو الفاشي احلزب  نم
، الغـربيني  األجانب من مؤيدوهم، و هؤالء فكل،  به فرضي بذلك مسع من كل و عدوناًَ و ظلماً شنقه
 عاممروراً ب ، و ١٩٦٣ عام  منذ العراقيات و العراقيني من الضحايا أوزار يتحملون األجالف العربو

  .احلاضر الوقت حىت ١٩٦٨
 ،ارم الطاغية مصري عيين بأم فرأيت حياً أبقاين الذي اهللا أشكر :يقول مساحة السيد رياض احلكيم    و

 يف إنـسان  مليـون  ألف حوايل النتنة ارم جثة شاهد كما،  البندر محد عواد الفاسد ارم و اجلالد أخيهو
  . يسمع كلمة احلقأنات يف عامل ال يريد يحوصوجدانية  إفرازات هذه، األرض أحناء كافة

  !ينتظرنا ن الزمن الإ ف، التاريخ بوضوح وأنصافيقرؤا ن أالعقالء وعلى
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  :صدام  ةمن جرائم الطاغي ايتضمن هذا الفصل منوذج
 
  

  !!ولكن؟.. تشبه أألنفال ةمذحب •
  
  . عندما يتكلم التاريخ •
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من األرقام السرية اليت مل يسمع عنها معظم أفراد الشعب العراقي، واستطاع الدكتور طـرح               
هذه األرقام وتفاصيل هذه املذحبة عن طريق البيان الصحفي الذي أصدرته النائبة العمالية الربيطانية              

كـان بتـاريخ   ذكورة للدكتور احلكـيم  و  والذي بعثته النائبة امل،  Ann Clywdآن كلويد 
املذحبـة الكـبرية    «سجني عراقي حتت عنوان     ) مخسة آالف  (٥٠٠٠م عن إعدام    ١٤/٣/١٩٨٦

  » بإعدام سجناء يف أبو غريب يف العراق
وقد أرفقته بشهادة احد الضباط العراقيني العاملني يف السجن، والذي استغل وجوده يف لندن              

مشترطاً عدم      خوفاً من مالحقـة الـسلطات              ليقدم تقريره  ذكر امسه، أو أي دليل يدل على هويته، 
  .البعثية له

انه من احملزن أن تكون بالد ما بني النهرين واليت متثل أقدم            « : Clywdذكرت النائبة كلويد    
مثاالً للوحشية املتمثلة يف مذحبة أبو غريب   .»احلضارات يف تاريخ البشرية، من احلزن أن تكون اآلن 

  

  
احلكيم  كلمة بالربملان الربيطاين وجبانبه النائبة الربيطانية آن كلويدا   لدكتور 
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، م١٩٨٤ أيلـول  ١٢يف متام الساعة الثامنة والنصف من الليلة املرعبة يف          » املذحبة الكربى «

» ابـدأ ....ابـدأ  «:وقال له ،  » اخلاصة األحكامسجن  «بو غريب   أاتصل اجلالد صدام مبدير سجن      
  . اإلعدامواليت تعين

بعد نصف ساعة كان صوت مدير السجن يدوي من خالل مكربات الصوت املنتشرة يف كافة               
. ..انتبـاه «: بـو غريـب     أحناء السجن والذي هو جزء مـن مدينـة الـسجن الواسـعة يف               أ

يس بناء على املكاملة اهلاتفية مع السيد الرئ       ... احملكومني باإلعدام  األخوة مجيع   إىل.....انتباه...انتباه
 سراحكم،  وإطالق األحكام لتخفيف   أمر إصدار بصدد   بأنه إبالغكمحبيب املاليني، فقد طلب مين      

وبناء عليه يتوجب عليكم تنظيف السجن، واالغتسال وتنظيف مالبـسكم وكيهـا، يف انتظـار               
  .» سراحكمإلطالقالتعليمات 

بـواب الداخليـة    أل من حرية التنقل، وذلك بفـتح ا       عطاء املساجني شيئاً  إأمر مدير السجن ب   
  .أيضاًهم ا وجتهيزهم باملاء احلار لالغتسال وغسل املالبس، قام بعض السجناء بغسل بطانيت،للسجن

يغنـون،   ...كان السجناء املساكني يف سعادة ال توصف، فلم يغمض هلم جفن يف تلك الليلة             
  ... ويرقصون ويدقون على صفائح الزيت الفارغة

ودعـوا   و ...وحت هلم بـان سـراحهم سـيطلق       أبطريقة  سجني  ) ٥٠٠(قتيد  أعند الفجر   
من واملخابرات إىل حيث كانت املذحبة      مت نقلهم حتت حراسة مشددة من قبل قوات األ         ...زمالءهم

  »اإلعدام اجلماعي« يف انتظارهم
هذا امع كان خمصصا حلفظ ونقل جثـث        ـ  » جممع بسماية « العجب عندما دخلوا     أخذهم

والذي يقع على الطريق إىل سلمان باك على بعد           الشائكة باألسالكاحملاط  و  ، وه املقتولني يف احلرب  
مئات من اجلنود غري املسلحني الذين احضروا ليشهدوا  كان هناك بانتظارهم ـ  ساعة جنويب بغداد

ضافة إىل مراقبني من حمكمة القـصر       إ واجليش الشعيب    ، واملخابرات ،منالعملية، مئات من قوات األ    
 .سـجني ) ٥٠٠(حيث مت تنفيذ االحتفال باإلعدام اجلماعي لــ          .األطباءدد من    وع ،اجلمهوري

سـجني  ) ٥٠٠(يام متتالية، يف كل يوم يعـدم        أستمر هذا االحتفال باإلعدام اجلماعي ملدة عشرة        إ
   .الفآمخسة ) ٥٠٠٠(حوايل الـ  ليصبح العدد النهائي

بـدوا  أبعض املسؤولني يف احلزب     حد اجلنود الذين حضروا املذحبة، بأن       أوقد ورد عن لسان     
  . من العملية الوحشية املرعبة للمذحبةامتعاضهم سراً
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  . شاحنة مربدة يف االنتظار٢٠كانت اجلثث تنقل إىل جممع احلصوة حيث كانت 
اسم الضحية وعنوانه   أيضاً   يثبت على قطعة معدنية، ويكتب عليها        كل جثة تعطى رقما خاصاً    

  .الكامل
وال ،  حضار سيارة لنقل اجلثـة    إويتوجب على كل عائلة     ،  ئل الضحايا ليالً   بعوا االتصالو يتم   

، وهو مثن الرصاصات املستعملة لإلعـدام     )  عراقياً  ديناراً ٥٠(ن تدفع العائلة    أتسلم اجلثة إالّ بعد     
  .ن يقام له جملس عزاءأ ولذلك ال يستحق ، أو متآمراً، خائناًودد العائلة بأن ابنهم كان جباناً

 وحىت من اجلناح    ،، وشيوعيني إسالمينيمن  ، عظم الضحايا املعدومني من معارضي احلرب     كان م 
ربيل أ السياسيني، ومن طلبة جامعة صالح الدين يف         األكراداليساري حلزب البعث، وكذلك مئات      

مت القبض عليهم وحكموا    ،  من الذين شاركوا يف تظاهرة لعدم رغبتهم يف االلتحاق باجليش الشعيب          
 فرصة للعفو عنهم فيما لو وافقوا على التحاقهم بـاجليش           ،قد أعطيت هلم قبل اإلعدام    ، و مباإلعدا
  .ولكنهم رفضوا،  وذهام إىل جبهات القتال،الشعيب

يران إكان مئات الضحايا املعدومني من الشباب، ومن أبناء العوائل العراقية اليت مت تسفريها إىل        
 .ية مة أن توجه هلم    أء الشباب سنوات يف السجن بدون       قضى هؤال ، و يرانيةإصول  أم من   أحبجة  

ينتسب عدد كبري منهم للجيش، منهم ضباط، وجنود، وضباط شرطة، وحىت أن البعض كان من               و
  .منتسيب قوات املخابرات

خرية بأن عدد هؤالء الشباب املـسجونني والـذين مت تـسفري             الرمسية األ  اإلحصائيات أثبتت
  .حناء العراقأ كافة  منلف سجنيأستة عشر ) ١٦,٠٠٠(يران يبلغ إعوائلهم إىل 
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شارك وحتدث يف مؤمترات حقوق اإلنسان يف طهران، وكيب تاون واسطنبول، وإسالم آباد،             
، ودمشق، وباريس، وستوكهومل، ودبلن، وموسكو، وبكني، وكوبنـهاكن،         ولندن، وأثينا، وبريوت  

 والشارقة، ونيويورك، وجنيف،  دي جانريو، وملبورن، وفيينا، والهاي، وهلسنكي، وانقـرة  
  .وغريها 

  

                  

  مؤمترحقوق اإلنسان كيب تاون جنوب أفريقيا

  
 منظمات حقوق اإلنسان، كان الدكتور      على مدى ربع قرن من العمل الدؤوب واملتواصل يف        

 من مفاصل هذه اجلهود خلدمة الشعب العراقي، وهذه اجلهود          ا مهم صاحب احلكيم يشكل مفصال   
  .جتسدت إىل حقيقة يراها العراقيون ويسمعوا بكل زاوية من زوايا حيام

األوائل الذين  والدكتور من األوائل الذين طرحوا أنفسهم يف ساحة املعارضة ضد النظام، ومن             
 حممـد بـاقر     حضروا مؤمتر نصرة الشعب العراقي يف طهران قبل عشرين عام بدعوة من الـسيد               

  .احلكيم، وكان أول مؤمتر للمعارضة وقد شكل هذه املؤمتر نقطة انطالق مباركة للمعارضة
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  اول مؤمتر للمعارضة العراقية: احلكيم يتحدث مبؤمتر نصرة الشعب العراقي 

  
املؤمتر خيمة ضم كل أطياف الشعب العراقي، وألقى الدكتور صاحب احلكيم يف هذا             كان هذا   

املؤمتر كلمة قيمة وكان له دور ريادي يف إدارة وإجناح املؤمتر، وطرح علـى الـدكتور موضـوع                  
تشكيل منظمة حقوق اإلنسان يف العراق، ألول مرة يف تاريخ العراق، وبدأت الفكرة بالتطور حىت               

وأصبحت أهم مصدر للمعلومات    . راف األمم املتحدة واألوساط الدولية والعاملية ا      وصلت إىل اعت  
  .الدقيقة البعيدة عن املبالغة والتهويل، وتتعمق يف التوثيق والتسجيل

  



املواطنةوحقوق
تهوحضر
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 ومعانـاة  ..املاضـي  تـداعيات بني   :العراق يف اإلنسان  حقوق حول

  املستقبل وتطلعات ..احلاضر

 ومهماً موسعاً مؤمتراً م٢٠٠٤ األول تشرينيف   ملبورن مدينة شهدت 
 مستلزمات وهيأ له أعد،  اإلنسان حقوق وحتديات العراق: عنوان حتت انعقد

تنظيمه
 

املنتدى
 

األسترايل
 
ـ
  

العراقي

 

لتعاونبا

 

مع

 

مركز

     

اإلنسان
 
يف
 

جامعة
 

ديكن
 

األسترالية،
  

خنبة
 

من
 

الشخصيات
 

السياسية
  

والرمسيـة
  

والـشعبية،
 

واألكادمييني
 

والباحثني
 

والعاملني
 

االجتماعيني
 

والناشطني
 
يف
 

جمال
 

حقوق
 

،اإلنسان
 

كان
 
يف
  

مقدمـة
 

احلاضرين
 
لسيدا

 
الكسندر
 

داونر
 

وزير
 

الشؤون
 

اخلارجية
 
ألسترايلا

 
والربوفسورة
 

سايل
 

ووكر
 

رئيسة
 

جامعة
 

.ديكن
 

كما
 

حضر
 

املؤمتر
 

العديد
 

من
 

أبناء
 

اجلالية
 

العراقية
 

من
 

خمتلف
 

القوميات
 

.واألديان
 

    
 أحـد  احلكـيم  صاحب والدكتور ،الشهرستاين حسني الدكتور :من كل املؤمتر ضيفا وكان
 عـام  تأسيسها منذ هلا مقراً لندن من تتخذ اليت العراق يف اإلنسان حقوق ةمنظم ورئيس مؤسسي
  . مداخلة قيمة يف هذا املؤمتر صاحب احلكيمم، وقدم الدكتور١٩٨٣

لكسندرا

 

داونر

 

وزير

 

الشؤون

 

اخلارجية

 

األسترايل
  

  

The Centre for Citizenship and Human Rights 
(CCHR)  
Citizenship and Globalisation RPA  

 

  

• Conferences & Seminars  

Conferences and seminars  
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While every care is taken to provide links to suitable material from this site, the 

nature of the Internet prevents us from guaranteeing the suitability or accuracy of 

any of the material that this site may be linked to. We can accept no responsibility 

for unsuitable or inaccurate material that may be encountered. 

Iraq and the Challenges for Human Rights Conference 
Keynote speakers: The Hon Alexander Downer MP,  
Dr Hussain Al-Shahristani, President of the Iraqi Academy of Sciences,  

 

 ،ق ومؤثر عن انتهاكات حقوق اإلنـسان يف العـراق          بشكل معم   يف بدايتها  ثحتدكان قد   و
ألعداٍد     كبريةٍ وعمليات القتل والتعذيب الوحشية   منذ  ،العراقيني من خمتلف الطوائف واألديان     من    

 علمـاء الـدين     االنتـهاكات وقد طالـت هـذه      . م١٩٦٨جميء النظام املقبور إىل السلطة عام       
 ٦٠ فقدت أكثـر مـن       ا حىت أن عائلة احلكيم نفسه     واالجتماعيةوالشخصيات السياسية والعلمية    

ل أحدهم وهو رجل الـدين املعـروف         كما مت اغتيا   ،فرداً منها على أيدي عصابات النظام املقبور      
ـ  . السيد مهدي احلكيم يف السودان من قبل عناصر خمابرات النظام          م الـدكتور احلكـيم     وقد دع

  .مداخلته بعدد كبري من الصور عن ضحايا النظام البائد من الشهداء واملشوهني واملفقودين

  
N{ÜéÓ£]gu^‘…çjÒ‚Ö]l]†•^¦àÚ 

عشرات احملاضرات باللغة العربية واالنكليزية عن جرائم النظام        ألقى الدكتور صاحب احلكيم     
الصدامي يف الربملان الربيطاين، ومعهد الشرق االوسط يف واشنطن، وكيـب تـاون، وطهـران،               
ولندن،وفيينا، والهاي، واسطنبول، وملبورن يف استراليا، وبرشـلونة، ولـشبونة، وكوبنـهاجن،            

  .نكي، وجنيف، وبروكسيل، وغريها الكثريوالربملان االوريب، وستوكهومل، وهلس
  يف دبلن  ،  اإلسالمي ألهل البيت  ستضاف املركز    يف دبلن ا   ،  اإلسالمي ألهل البيت   املركز   ويف

ملوسوعة تشكل  ا يف حقوق اإلنسان وهذه      ةكرب موسوعة معاصر  أالدكتور صاحب احلكيم صاحب     
 منها شـعبنا    عاىن العذاب اليت    ةالل رحل  للواقع من خ   واعية حتمل يف طياا قراءات      ةبانوراما متقدم 
  .العراقي املظلوم

Dr Sahib Alhakim, President of the London based the Organisation of Human Rights In Iraq.
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  ملبورن أستراليا حماضرة على الشاشة

  
ها أ نقر كحقيقة جيسد لنا حجم العذاب      أنواستطاع الدكتور ومن خالل جهد جهيد ومبارك        

الرائـدة   وشهادات األحياء من خالل هذه املوسـوعة         الدامغة بالصور والوثائق    ةبني السطور معزز  
 اجلماعيـة  يف بلد املقابر     العلمية احلوزةموسوعة عن قتل واضطهاد مراجع الدين وعلماء وطالب         (

 وما نشاهده اليوم من عمليات تقتيل وذبح ألبناء شعبنا هو امتداد لذلك الظلم األرعـن                ،)العراق
 النظـام   أيتام واليوم ،اجلماعيةيب يف املقابر    ي وتغ ،املظلمةالذي كان ميارسه النظام يف أقبية السجون        

 ميثل اإلنسان وهذه قمـة      يء لقتل كل ش   وقاحة أعني الناس وبكل     أمامميارسون نفس الظلم ولكن     
  .الظالمية
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  مؤمتر االحتاد الدويل حلقوق اإلنسان

  

 ملعرفة حقيقة هؤالء من خالل معرفتنا لثقافة حقـوق          ة جديد إضافة ةفرص قد أعطانا الدكتور  
 تسلط الضوء علـى     ةص هذه املوسوعة على شكل حماضرات رائع      ومن خالل قراءة نصو   ،  اإلنسان

يف دبلن  Aسالمي ألهل البيت   اليت قام ا املركز اإل     ةواملبادر، هذا املفصل املهم من حياة العراقيني     
 ونـتمىن مـن     ، من حلظات اإلنسان   ةحظل يف هذه ال   ةمان ترتقي إىل مستوى احلرص واأل     ةلتفاتإهي  

 إىل تفعيل هذه املوسوعة على      ة تكون السباق  أنمنظمات حقوق اإلنسان     األخرى و  ةسالمياملراكز اإل 
 الشعب العراقي شعب عظيم ميلك      أن أو استضافة املؤلف ليعرف العامل       ، والثقايف اإلعالمياملستوى  
يف غياهب السجون  الذي غيبه   النظام  وكان غيابه من الساحة بسبب      . واالستمرار الدميومةمؤهالت  
  ة جتربوأقوى اًولكن عندما عاد كان أصلب عود ،ةاجلماعيواملقابر 

    
  



امتداد
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مؤخراً       مبناسبة يوم املقابر اجلماعيـة يف العـراق تـضمن            مهرجاناً أقام مركز األبرار يف لندن 

ومنهم  ،كافة طبقات الشعب  ماعية وصور الشهداء األبرياء من      املهرجان إقامة معرض عن املقابر اجل     
والشهداء من كل القوميات من العرب واألكراد والتركمان واألقليات         ،  النساءواألطفال و العلماء  

رحلوا وتركوا لنـا      لشهدائنا األبرار الذين   االستذكارية ةوهذه الوقفات اإلنساني  ، العراقية األخرى 
إالّ حم   احلياة ما   كأا الشمس على وضوح هذا      رسالة، من الوفاء هلم بل تركوا لنا        متواضعةطات  هي 
بل منـهم نـتعلم    ، لنااليوم  خبلود الزمن فهم   اخلالدةحنن نعيش اليوم بربكة دمائهم      ،  الطريق
  .بل املاضي واحلاضر واملستقبل واهلمم والتاريخ العزمية

ـ لى الشاشة عرضاًاعـ  حيث قدم الدكتور صاحب احلكيم    استغرقت أكثر وصوراً  وثائق 
وشارحاً من ساعة معلقاً    وتسلسل  ، وأول مقربة مجاعية يف العراق     اإلسالم، عن أول مقربة مجاعية يف        

 تنشر ألول مرة عن هذا املوضوع احليوي يف واقـع      املقابر اجلماعية يف العراق، وإحصائيات وأرقاماً     
سنوتاريخ العراق مبا خيالف القوانني ال   . قبل امليالد١٧٥٠ها العراقيون عام يت 

  

اإلنسان   حقوق عن للمدافعني العاملي اإلحتاد ايرلندا( وافق شهداء) دبلن مقربة اعتبار على
عام اإلحتاد عضو احلكيم صاحب الدكتور من بطلب بالعراق مجاعية مقربة أول   ٢٠٠٧عاشوراء
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العاملي      

 

التقارير

 

احلاضرين

 

أبصار

 

على

 

عرض
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خمتلـف

 

يف
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ة
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وما

 

.  
احلكيم      و
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 الدفاع عن حقوق اإلنسان يف العراق هو الـدكتور          ساحة بوضوح يف    نقرأهامن األمساء اليت    

ي  الشعب العراق  ة ينقل معانا  أنجل  أميلك من عمره وراحته من        كل ما  ىصاحب احلكيم الذي أعط   
   ة؛ ضد نظام العفالقوإدانة ضاغطة لتشكل ورقة ،إىل مراكز صنع القرار
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ن اإلنسان عندما   إ ،عتصار للقلب األن الذي كان حيدث يف العراق هو مبعث لألسى واحلزن و          
حبيث ال تصبح هناك أي قيمـة هلـذا         ؛   من هدر لكرامة اإلنسان    ةيواجه يف العراق مثل هذه املعانا     

  . واحلزن واألذى الشديداألمل يشعر ب انهيعيفمن الطب، اإلنسان
 ألن اهللا سبحانه    ؛ عن كرامته  وهو الدفاع  ة كبري ة مسؤولي ةويتحمل اإلنسان يف مثل هذه احلال     

  .ن يكون كرمياًأوتعاىل خلقه كرمياً وفطره على 
قام به الدكتور صـاحب       هو ما  االجتاهمن األمور اليت تستحق الثناء والوقوف عليها يف هذا          و

 وهو يكشف وبوثـائق  ، الشعب العراقية؛ ونقل معانا  ة على جبهة الكلم   استثنائيةاحلكيم من جهود    
 ومن أبرز هذه اجلهـود      ، حقيقة نظام صدام وما أرتكب من جمازر حبق أبناء الشعب العراقي           دامغة
كـان   و ،أسبوع ٣٣٣ مبحاكمة صدام اليت أقامها يف شوارع لندن يف كل يوم سبت وملدة              املطالبة

  . مبحاكمة الطاغيةجيمع التواقيع اليت تطالب
 م٢٠٠٣ الدكتور صاحب احلكيم مدة سبع سنوات وحلني احتالل العراق عـام             قضىكذلك  

 سـاحة الطـرف     يفسبوعي  من خالل قيادته لالعتصام املستمر األ     ،   صدام للمحاكمة  حالةإب مطالباً
عـدها  أنسان يف عريضة    إ مليون    على تواقيع ألكثر من    املدةغر يف لندن حيث حصل خالل تلك        األ

 ملدة  استمرالذي  ذا االعتصام    ه ، وتعترب أطول عريضة  يف التاريخ      .احملاكمةحالة صدام إىل    إتطالب ب 
  . متواصالًسبوعاًأ ٣٣٣
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، ولو مجع الرقم    ٢٠٠٣ نيسان عام    ٩ القضايا انه انتهى يوم      أغربمن  من الصدف العجيبة و   و

  .سقوط النظام الصدامي ارم يوم ٩ يساوي فانه ٣+٣+٣عاله أ
وكذلك وفاًء منا أن نترحم على رواد االعتصام الذين وافاهم األجل قبل أن يدركوا حماكمـة                

  :صدام وهم

 . دكلةصاحل األستاذ .١
 . حسن شاكر القيماألستاذ .٢
 . الزنبوريرجاءالسيدة  .٣
 . امحدإبراهيم األستاذ .٤
 . الفيليدرويشاحلاج  .٥
 . الصفارعزيزحسن   .٦
 . املفيتلدالالسيدة  .٧
 .ة حتسني معلّالدكتور .٨
 . عدنان علياناحلاج .٩



ن
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  أطول عريضة من القماش يف التاريخ

حنيي بافتخار كل املشاركني واملساندين هلذا العمل اجلبار الفريد مـن نوعـه يف تـاريخ                 كما
 للمرأة العراقية اليت وقفت يف الربد والثلج واألعاصـري تـساند            إجاللحتية  و. السجالت السياسية 

 ئ وعلـى القـار    ، أشهر رمضان املبارك   يفخاصة  و!! املدهش  االستمرار والصمود  يفخاها الرجل   أ
  . ميسكن باملظلة بيد واإلناء بيد أخرىهنن يتصور كيف آن هلن تناول اإلفطار وأالكرمي 
 صور انتهاكات حقوق    بطبعدارية لالعتصام وكل من تطوع      عضاء اهليئة اإل  أل موفور شكر   و

 مليون سائح مير    ٣٠عني  أ احلضاري على    ئ وعرضها ذلك العرض اهلاد    اجلريحراق  اإلنسان يف الع  
  .لندن يف قلب سنوياً

ال   و عتـصام األخـرى     الصحف العراقية والعربية اليت ما فتأت تنشر نشاطات جلنة اال          سىن 
  :كل منعالمية، ووفودها إىل  واإلالسياسية

 . الربيطاينالربملان .١
 .املتحدةاألمم   .٢



 ١٤٨   وتكريم.. معاناة .. نشاطات: فصل الرابعال
 

 .دوليةالالعفو   .٣
 . حقوق اإلنسانمراقبةمنظمة   .٤
 . ستريتداوننغ١٠  .٥
 . العربيةاجلامعة  .٦
 . الغربية املختلفةالسفارات  .٧
  . الشعب العراقي املضطهدمطالب لتبليغ،  املؤسسات الدولية املختلفةمن غريها و

 بل الدراسة والتأين يف أبعادها      ، فحسب  وكان هذا االعتصام يشكل وقفة تستحق ليس القراءة       
من معامل العاصمة الربيطانية حىت حتولـت       اا اصبحت   لرائعة حىت وصفها أحد الصحفيني الغربيني       ا

  : إىل مكان اللتقاء السياسيني واملفكرين ومنهم اذكر باخلصوص

 وذلك عندما يقوم بزيارة بريطانيـا        .إيران العزيز احلكيم من     عبد السيد .١
 .لالجتماع باجلالية العراقية

  .أمريكاقزويين من  المصطفىالسيد  .٢

 .أمريكاالشيخ فاضل السهالين من  .٣
 .سوريا جميد موسى البيايت من محيديد الس .٤
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 .سوريامن  عزت الشابندر .٥
 .سورياالشيخ مجال الوكيل من  .٦
 . السهيل من لبنانصفيةالسيدة   .٧
 . احلكيم من الدامناركصاحلالسيد   .٨
 . املتحدة العربيةاإلمارات من  صاحل زكيشكريالسيد   .٩
 .هولندا من حممد سعيد الطرحيي  األستاذ . ١٠
 . رياض الدباس من النمسااألستاذ . ١١
 . علي العضاض من سويسرااألستاذ . ١٢
 .السيد حممد حبر العلوم  . ١٣
 .و غريهم

  يالدكتورة بيان األعرج: مساحة السيد حبر العلوم يقدم درع اإلعتصام املستمر إلحدى املشاركات باإلعتصام املستمر 

 فيه القصائد   تلقىقامة حفل عام    إ ب سنوياًاملعتصمني  مساحة السيد حممد حبر العلوم يكرم       وكان   
 وإقامة املأدبة الكرمية مث يقدم      ، الفريدة احلضاريةشادة ذه الفعالية    والكلمات لتحشيد العراقيني واإل   

تكرمياًاالعتصام درع تهمساح    مما تثميناً و املستمر ألحد املشاركني 
 العراقيون احلاليون تـأثري ذلـك       السياسيونيتذكر  و،  ثر يف استمراره ودعمه   كرب األ أ له   كان

متواصالًزمخاً ئهعتصام على العمل املعارض العام وإعطااال مستمراً   .  
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ا االعتصام فأن هذه اجلهود     خوة الذين مل يفارقو    هنا الكثري من األ    بالذكرص  وكان الدكتور خي  
القلم ملا هلا من تفاصيل كثرية ضائعة بني السطور ـ هي الـيت جعلـت    الكبرية ـ يعجز عن بياا  

   .... وهي اليت أثلجت قلوب أمهات الشهداء،صدام يف قفص االام
  . فألف حتية للذين اعتصموا كل هذه السنني من اجل بلدهم وعاشوا حمنة الوطن

  
Q{íÃÛ¢]ÝçèÌéßq‚rŠÚ»MKQKMUTT 

 فهو مكان   ، ليس موقعاً عادياً للمسلمني     ، يف سويسرا حيث مقر األمم املتحدة      مسجد جنيف 
 وغريهم،   ، واإلسالمي وسفراء العامل العريب   ،لتجمع وصالة وإلفطار ممثلي الدول اإلسالمية الكثرية      

كان املهم لعـرض    ولذلك فقد كان الدكتور صاحب احلكيم يقوم خبطوات جريئة باستغالل هذا امل           
   . مظلومية الشعب العراقي

  وجاءت مأساة حلبجة بعد وصول أول الصور امللونة من املركز الوثائقي حلقوق اإلنـسان،             
اليت حتكي عن قتل الطيـارين     تلك الصور    ،الذي كان يشرف عليه مساحة السيد عبد العزيز احلكيم        

   .العراقيني أطفاهلا ونسائها بالغازات الكيمياوية
معرضا متجوالً يف املركز اإلسالمي الذي       ، مبعية الشهيد علي العضاض    ، الدكتور احلكيم  قام  أ

مينع كل نشاط سياسي وإعالمي فيه، وذلك بعد أسابيع قليلة جداً من فاجعة حلبجـة يف مـارس                  
م، ولكن هول الفاجعة أسكت اجلميع، وفاز بأكرب نصر إعالمي علـى النظـام الـصدامي         ١٩٨٨
  .ا وقتهاملتخلف



فةاملقصو
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  مسجد جنيف

  
الذي  و ، إىل جنيف   ، من املنطقة الكردية     عدها وصل الشيخ علي الشيخ عبد العزيز       ب

مبعوثاً من املركز الوثائقي حلقـوق       ، ورائحة الكيمياوي تفوح من مالبسه     ،كان من ضحايا حلبجة   
 ، العراقي أبناء الشعب اإلنسان يف العراق، وكان شاهداً حياَ على جرائم حزب البعث الفاشي ضد             

ومجعيات حقوق اإلنسان العاملية، ومن قبل       ،وأجريت له املقابالت العديدة من قبل املنظمات الدولية       
فأخزى اهللا نظام صدام وعراه على      ... شخصيات هامة ذات قرار يف جلنة حقوق اإلنسان وغري ذلك         

  .حقيقته عدواً لإلنسانية املعذبة يف العراق
  

R{×’Ö]íÛ¿ßÚçéÎ]†ÃÖ]ï†‰ù]æêÖæ‚Ö]†·ù]géá 
أما مسألة األسرى العراقيني فلها حديث طويل، فبعد أن زجهم صدام حبرب ظاملة دفاعاً عـن                
أسياده، وكانت حتدث مشاكل بني املنظمة الدولية والدولة املؤسرة بسبب تدخالت الـصليب يف              

ب أكثر من مرة من إيران؛ بـسبب        شؤون األسرى خالفاً ملقررات الدولة املؤسرة، فقد طرد الصلي        
  .هذه التدخالت



قامةالصليب
عالقاتشبه

دولية
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استطاع الدكتور صاحب احلكيم والشهيد علي العضاض مساعدة أسر كثرية مبعرفة مـصري             
حد            إىل  املستمرة  الشخصية  املتابعات  خالل  ومن  إأبنائهم بواسطة  

      
  

األمحر الصليب  رئيس  إن  حد  إىل  املسؤولني  من  كثري  مع  شخصية    شخصية  وهو  ـ  الدويل   
توسط  الدكتور صاحب احلكيم والشهيد العضاض لدى الدكتور علي واليـيت    طلب  كبرية  

بزيـارة   ICRCوزير ـ خارجية إيران السابق وقتها ـ يف السماح لوفد الصليب األمحر الدويل   
 قابال الوزير اإليراين أكثر     وطبعا فقد . األسرى العراقيني املوزعني يف خميمات إيران يف خمتلف املناطق        

 ٣٠م ويف   ١٩٨٩كـانون األول    /  ديـسمرب  ١١م، و ١٩٨٨آذار  / مارس ٣٠من مرة، ومنها يوم     
م، وكانا يقومان ذا الدور وهذا املوقف من أجل مساعدة كثري من األسـرى              ١٩٨٨آذار  / مارس

تدت فيه األزمة بني وعوائلهم وإيصال رسائل وأشياء هلم ومنهم وإرجاع أجوبة للجانبني يف وقت اش         
  . إيران والصليب األمحر لدرجة القطيعة

راً كبريةً يف معرفِة مصري     االسيد احلكيم يف طهران أدو    )  لشهيد احملراب    (ولعب مكتب األسرى التابع   
شيئاً     كثري من األسرى الذين ال
 

عنهم
 

ذووهم
 

. يعرف

فيفرييلومس ، عالقات مع السيدة ايزابيال شـرير      لدكتور احلكيم   كما كانت ل  
 

،تر
  .... وغريهم من مسؤويل شؤون إيران والعراق

الدويلاألمحر
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 يف مدينة ستراسبورغ  ا اىل داخل مقر الربملان االوريبام نسى اجلوالت العديدة اليت ق أو ال
حد النواب الربيطانيني وهو املستر روجر أ مبساعدة ١٩٩٠ مايس ١٦-١٤الفرنسية للفترة من 

 واملستر ستان نيونز Terry Wynn  والنائبني االوربيني تريي وين  Roger Stottستوت  
Stan Newensجبهود جبارة حيث كتب بيده الشكوى ضد ، و هو الذي قام مشكورا 

  ،العراق

  
  الربملان األوريب

  
كوتس . ا  للنائب األوريب اآلخر املستر كه وقدم، بالفاكسهوارسلها للطباعة يف لندن  وعادت ل

K. Coatsرم الذي   وتوج العمل بصدور قرارالربملان األوريب املشهور ضد النظام الصدامي ا
  .ق  يدين فيه ممارساته الفضيعة ضد إضطهاد األطفال وتعذيبهم يف العرا

كان الدكتور احملرك والدافع واملنظم لكثري من النشاطات اجلماهريية، واإلعالمية الشعبية العراقيـة،        
واالجتماعات، وتقدمي املذكرات، وتشكيل الوفود لطرح مظلومية الشعب العراقي يف كـل مـن              

  . ة حلبجة الداميةاملظاهرة أمام مبىن األمم املتحدة يف الذكرى األوىل لفاجع: نيويورك وجنيف، ومنها
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  .من املضايقات اليت تعرض هلا الدكتور صاحب احلكيم من قبل ارم برزان التكرييت يف جنيف
تحدة يف قصرها يف جنيف حيث       يف أروقة األمم امل    أراه دائما كنت ، يف مذكراته  يقول الدكتور  

 الفرعية، والعامة والدورات اخلاصة خبرباء األمم املتحدة يف شؤون          اإلنسان جلان حقوق    اجتماعات
 شـكاوى  لتقـدمي ،   مرتني بالسنة وبدعوات رمسية    اجتماعااحيث كنا نشارك يف     . اإلنسانحقوق  

  . للشهداء ضد النظام الصدامي ارمووثائق وصوراً
 النظام الصدامي ارم على ممثلـي       انتهاكاتوزع املنشورات اليت تتضمن وثائق عن        ن كنا كما

 وباحثني  ،والصحفيني وطالب ،   يف جنيف  الدائمني املنظمات الدولية املختلفة ورؤساء والسفراء       تلك
 يف عقد مؤمترات صـحفية      جنحنا، وكم من مرة     االهتمامعامليني يف شؤون حقوق اإلنسان الواسعة       

 . الصداميالنظامثلو الصحافة العربية والعاملية لتبيان جرائم حضرها مم
 السفريوأقول له سيادة    ،   املعدوم أخيه املنشور الذي يتضمن جرائم      وأعطيه اقترب منه    كنت و

وأشـتمه  ) بن البغي إ (مسسلمه املنشور أقول له     أ وعندما   ،بنربة عالية أمام وزراء العامل وسفرائهم     
خربين أحد أعـضاء الوفـود   أكما  ـ   جالوزتهوأمر، ذرعاً يفهمها حىت ضاق باللغة العراقية اليت

 ذلك فأنا أمحـل  يستطيعوا  مللكن، وبان يبعدوين عنه ـ  مسهابالعربية من دول اخلليج الذي أحتفظ 
 دوء وثقة وخاصـة     وأتصرف  حيمله، الذيشبه وتوازي   تاليت  ) بطاقة التعريف على الصدر   (الباج  

ذن إمهس بإذنه، و  أ معه عندما     حادٍ ، وعنفٍ م العراق، ويف دبلوماسية رقيقة ظاهرياً     واين كنت أمحل ه   
  . يف جنيفالعاملنياجلالوزة من أعضاء املمثلية الصدامية 

 وهذا  . واإليرانية ، األملانية املمثلية ساكونيه مع    بيت ٢٨ يف بناية رقم     الصدامية بناية املمثلية    تقع 
 ومنظمة الصليب   ، من مقر األمم املتحدة    بالقرب لوقوعه،  الدبلوماسيةاحلي الراقي هو مقر للبعثات      

 . وفندق انتركونتيننتال، الالجئني يف األمم املتحدةلغوث واملفوضية السامية ،األمحر الدولية
 : املتحدة هماألمم أعضاء ممثلية صدام يف كان
 . وهو بدرجة قنصل: القاضياملنعم عبد .١
 .ل كذلك وهو بدرجة قنص:حسني. أ.حممد .٢
 . وهو سكرتري أول:حممد. أ.شامل  .٣
 .ول لشؤون نزع السالحأ وهو بدرجة سكرتري : خليلعادل  .٤



 ١٥٦   وتكريم.. معاناة .. نشاطات: فصل الرابعال
 

 . وهو بدرجة سكرتري ثان:ماروكي موفق .٥
 . وهو ملحق: جاسمخليل .٦

 . منتسيب املخابرات الصدامية ارمةمن كلهمو
ـ  املقطوع الرأسـ) برزان( ارم كان  بلات داخل القاعة،  ما كان يشارك يف النقاش نادراً 
و الرد على ما يعرضه ممثلو املنظمات اإلنـسانية         أه كلمة الوفد العراقي     ؤ إلقا ماأ باحلضور، و  يكتفي
،  يتوىل ذلك عبد املنعم القاضي     كان فقدستشارية  جتماعات األمم املتحدة بصفة اال    ا تشارك يف    اليت

 كان يكتب امسه باللغة     بالكاد، و يأم نصف  هو راعي غنم فقط،    )برزان(ارم  أن   يف ذلك    والسبب
 رمبـا يـتقن     الذيني لغة أجنبية على عكس حال السفراء اآلخرين         أجادة  إ عدم   عن فضالًة،  العربي

 الـبحرية  على،  ستراحة يشارك يف احلضور يف القاعة الكربى لال       ارم كان،  لغتنيبعضهم أكثر من    
 املكان الذي نفـضله  وهي.  دول العامل  تلفخم من،  اليت كانت ملتقى كل الوفود والسفراء والوزراء      

، اـرم  صدام نظام املعدوم    أعدمهم الذين الشهداء   صور، و  واملنشورات الوثائق لتوزيع لتحركاتنا
 الذي الدبلوماسي الوحيد من بني املعتمدين،       كان، و  اجلالوزة حوله، و متبختراً،   القهوة ليشرب يأيت
 حيث،   دول مشال أفريقيا   إحدى من،   مدراء احلراسة  حدأ قد أقمت عالقة مع      وكنت،   مسدساً حيمل
 ميكـن  كيـف  :سألته، و  األرض حتت الطابق األمم املتحدة يف     مصلى يف،   بعضنا على بعض   تعرف

 .فسكت!  املتحدة؟األمم يفن حيمل السالح ألدبلوماسي 
نه وثق يب وعطف على قضييت العراقيـة        أ ويظهر  السؤال؟ عليه أعدت ، مدة من الزمن   بعد و

 نـه خربتك بأ أ تتعجب ان    وسوف ، خرياً به الفرنسية هي اليت أوصت      املخابرات أن: فقال،  ملكلومةا
ن احلـدود   أ ومعروف،   على تصريح خاص من احلكومة الفرنسية      احلصول بدون،  يدخل إىل فرنسا  

 حركـة الدبلوماسـيني     حتـدد  و !! بالسيارة فقط دقائق   ةمخس سوى بني جنيف وفرنسا ال تستغرق    
  . العاملدول كل يفاملعتمدين 
والشهيد الـدكتور علـي       يف إحدى املرات عندما يرانا اجلالوزة أعاله أنا        :يضيف الدكتور  و
ـ العامليةحنمل مهومنا وآالم شعبنا يف الوثائق اليت نوزعها على الوفود  ـ   مقبلنيالعضاض  فانه كان  

، حىت مهس اجلالوزة يف أذنه    ،  نا والشهيد العضاض  أ دخلنا   نأ فبمجرد،  جيلس وظهره باجتاه املدخل   
كنا قد طبعناه ليلة األمس وسـهرنا علـى           جديداً  منشوراً له قدمته، و ليإ فأسرعنا جاءوان قد   أ

لوجود جنيف  ـ  ا أغلب احلاضرينإخراجه طوال الليل وترمجناه إىل اللغة الفرنسية اليت يتحدث 
امي فيختلق أعذاراً عدة من أجل الوفد الصدو حىت فقد أعصابه ـ   سويسرامنيف القاطع الفرنسي 

وعند تبديل املراقبني الدوري يقـوم   ،ننا حنمل جوازات إيرانيةأ مرة يدعي ب،طردنا من القصر األممي  



   سفري اجلرح العراقي.. الدكتور صاحب احلكيم   ١٥٧
 
  
 

بإخبارهم بأننا حنمل خمدرات يف حقائبنا، ونتعرض للتفتيش الذي يظهر كذم، وهذا ما كان يقوي               
ي بل وكابوس مرعب، وال خيفى التهديد الذي        من عزميتنا وحنس أننا عبء ثقيل على الوفد الصدام        

 ). كذا(جاء على لسان ارم برزان التكرييت الذي هددين بالقتل وانه سوف يشق فمي 
 The  صحيفة ذي اوبزيرفر يف Julie Flint جويل فلينت الربيطانيةالكاتبةقالت و

Observer بأن برزان  (  :١٩٩٢ز  متو٢٨بعددها الصادر بتاريخ  الربيطانية  الواسعة اإلنتشار
 . اإلنسان حقوقملنظمة العام السكرتري،  للدكتور صاحب احلكيم مستهدفاًأصبح شخصاً

 
  الكاتبة الربيطانية جويل فلينت

 

 
 صحيفة ذي أوبزيرفر ذكرت ديد ارم املعدوم برزان للدكتور احلكيم جبنيف

  ).الوحش البليونري املساند لصدام( حتت عنوان 



الص احلكم من على
املعتصمات
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 حيثمـا   الـدكتور احلكـيم،  أثر لتتبع،   يرسل حراسه  برزانكان   و  الصدامي، للنظام املعارضة
  .»سوف أمزق فمك إىل قطع عديدة« بأين :قائالًهدده  و،اإلنسان حقوق هيئة داخل يتحرك
  

U{†}aÝ^’jÂcJJ 
  
 )بالتعاون مع الدكتور إبراهيم حبر العلوم      ( آخر عتصامإوقام الدكتور صاحب احلكيم بتنظيم       

 ـ   يف قلب العاصمة الربيطانيـة يف لنـدن  تقعاليت و ـ  مام السفارة السويسريةأ سابيعأ عدة امد
سويسراً       بطرد للمطالبة

 
من

 
التكرييت

 
برزان

 
ارم

 
و

 
عام   ،
 

م١٩٩٢ذلك
        

الدويل
 

اتمع
 

أنظار
 

وللفت
 

،

 
النظام،

 
جرائم

 
وتأييد

 
الشعب   نضال

 
العراق   

 
داخل

 
يف

 
    للتخلص،  العراقي

  
  

  
دامي

والبغيض
 
،

 
صور

 
الالفتاتارمترى

 
على

 
و
 
،

 
الشديداملطر

 
مينع

 
مل
 
الذي

 
و
 

املعتصمني
 

    من
أسابيع  االستمرار سويسرا    نفلحمل   بالطبع،  لعدة من طرده الفقـراء        ؛  من أمـوال يـضع كان ألنه

يف    إليه   حققنالكننا  و،  مصارفهاالعراقيني نصبو املو  العملحتريك   من،  ما املعارض   وإبراز للنظامقف
العاملي    اجلائر العام الرأي وأمام اإلنسان  اعلى   األضواءتسليط  ، حقوق ذلـكقبـل    من،  نتهاكات

الساقط   .النظام
السويسرية      إبعد   واآلن البنوك أصحاب تنفس يف       الصعداءعدامه العـراق أموال ذهبت فقد ،

من        كثري أموال ذهبت كما هذ    ،  البلدانجيوم شاكلة على هم أمـوال        ممن متنعـه مل الذي ارم ا
من     املسروقة علمـي        ملأنهغريباًوليسرقبته،   نقطاعاالعراق إىل وصل ما حسب الشهادتني ،ينطق

وخـسرا              وخسر وشـرفهما، بل وأرواحهما، العراق، شعب برزان وأخوه صدام الـدنياارمان
املبني،واآلخرة اخلسران هو .وذلك
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) ...   فْساً ِبغن ن قَتِميعاً         مج اسلَ النا قَتمِض فَكَأَناٍد ِفي اَألرفَس ٍْس أَو  ٣٢: املائدة( ) ...يِر نف
.(  

  . قتل مئات اآلالف من األنفس من الرجال والنساء واألطفالمبن فكيف
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 ومن جهات  كثريةنة خماطر   س٢٥ملدة  اإلنسان   واجه الدكتور احلكيم يف جمال نشاطاته يف حقوق          لقد
  .لفةتخم
  

 
   صفحة٤٦تقرير املخابرات العراقية املرفوع اىل ارم صدام لتصفية الدكتور احلكيم يتألف من 

 
 ذلـك  قام بزيارة العراق مخس مرات منذ سقوط النظام حيث مل يـستطع              بأنه سعيد      

بعضاً        احلـج،   فريضةار املقدسة عند تأديته     قاربه يف الدي  أ من   خالل حكم صدام، ويتحدث عن لقائه 
 عـن   صـادرة حيث حصل على وثائق     . م حذروه من خطورة عودته إىل العراق مرة أخرى        أمن  

  .الصدامي صفحة تتضمن نشاطاته ضد احلكم خمابرات صدام اليت كتبت عنه تقريرا يف 
 قـدرها   جائزةيص   مت ختص  أنوىل إىل العراق بعد سقوط النظام، علم انه سبق          عند زيارته األ  و

  .الصدامييام العهد أاغتياله أو ربع مليون دوالر العتقاله 
  .خطر من مصادر متعددة بأن حيايت ال زالت يف إعالميمت ، احلكيمالدكتور صاحب  ضافأو
نسان يف   حقوق اإلنسان ودستور منظمة حقوق اإل      ئساس ملباد  وضعت األ  لقد:  قائالً ضافأو
 استعمل مجيـع    كما،  الصحفيةت امسي الصريح يف مجيع املقابالت        واستعمل م١٩٨٢ سنة   يفالعراق  

ولكنه

٤٦
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على خـالف البـاقني الـذين       (مساءهم الصرحية،   أالضحايا من آل احلكيم الذين كانوا ضد صدام         
 ٦٥خالصهم ذلك، دفـع     إ ومقابل،  الصدامي، للتخفي من بطش النظام      )بو فالن أ: استعملوا لقب 

،  منهم أخاه الـشهيد الـسيد         النظام السابق  قبلموا من   رواحهم، حيث اعد  أمن عائلة آل احلكيم     
  .جابر احلكيم
 مـواقعهم تعرضون للخطر بـسبب     يالذين  ،  والقضاة  احلال بالنسبة للشهود واحملامني    وهكذا
  .احلساسة
  

Üè†Óið^ßnÖ]ÐvjŠè 
 ومنظمة   اخلريية م اخلوئي ما مؤسسة اإل  قامت أ  مبناسبة صدور موسوعة الدكتور صاحب احلكيم     

موسـوعة   ( للدكتور صاحب احلكيم مؤلف   يف لندن حفل استقبال وتكرمي       حقوق اإلنسان العراقي  
) اجلماعيـة  يف بلـد املقـابر       الدينيـة  احلـوزة عن قتل واضـطهاد مراجـع الـدين وطـالب           

  . يف لندن اإلسالميمام اخلوئي ملركز اإلةسي الرئالقاعة يف م ١٥/٩/٢٠٠٦بتاريخ
 مبا  ةقراءة متأني تشكل   املوسوعة ذه   والدينية الثقافية الواضح من قبل املؤسسات      االهتمام إن

 حلالة  ا واقعي اوهذا اجلهد يعترب انعكاس    ،اإلنساين  من ثقل واضح يف ساحة الفكر      املوسوعةحتمله هذه   
  .الصمود والتحدي والشموخ الذي كان يعيشه أبناء الشعب العراقي أيام حكم الطاغية

يعترب حالة حـضارية    بطبع هذا اجلهد الوثائقي الذي      مشكورة   مؤسسة شهيد احملراب     قيام إنو
 يثبت من   ،ة بتقارير دولي  ة معزز ة دامغ ةدلأ و ة معظم مكاتبنا مبا حتمله من وثائق واقعي       اتفتقر هل متطورة  

،  والفـرات والنخيلواحليوان مشلت اإلنسان  ىتخالهلا حقيقة هذه اجلرائم اليت امتدت بال حدود ح        
  . ضد النظامة وجدانيةدانإ نقراءه يومياً يتقاطع يف وجوه األمهات ويشكل ما احلزن العراقي اوهذ

عترب نقطة  ت املوسوعة لتكرمي صاحب     اخلريية مام اخلوئي  اإل ة الذي تقيمه مؤسس   االحتفالن  إ و
 هـو  االحتفـال  هـذا  املدعو الوحيد يفة، و ومتقدمواعية زاويةحتول يف قراءة املشهد العراقي من       

اآلخـرين،   يف وجوه  آبائهم الذين الزالوا يبحثون عن      .. واأليتام اجلماعية، املقابر   وأصحاب ،الوطن
  .  قني الذين يعيشون مابني ضغط الواقع وعشقهم للحياةاواملع

 لقراءة ة واعيةودعو ، مابني اجلرح والشهيدةورحل  هوية كل عراقيةاملوسوع ستبقى هذه
  من املأساةة أكرب موسوعة معاصرة نقلت لنا خريطيف قراءة متواضعة ؛ ألا تشكليدمن جد احلياة

 مشلت ؛ الطبقية للمجتمع العراقياالحنداراتواملعاناة اليومية اليت مشلت كل حدود الوطن، وكل 
م قومية إالّ وأُصيب ذا الظل  ومل يبق عراقي وال مذهب وال،العمال والفالحني والعلماء واملثقفني
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حيث كانت هذه م ؛ ٢٠٠٣ىل سنة إوم ١٩٦٨ سنة سوعة مناملقيت الذي حددت عمره املو
اخل من ...  والتهجري، والتشريد،اإلعدامو ،القهرالطبقيو ،السنون تشكل حمطات متمثلة بالقتل

  .أنواع الظلم الذي صب على هذا الشعب املظلوم
كما و ،يف حدود مصلحته الشخصية   ني ووضعها   ي النظام كل طاقات وقدرات العراق     أستغللقد  

طائل  مزق وحدة املسلمني حبرب ال    ،  مزق النظام السابق البيت العراقي ونسيجه العريب واإلسالمي       
واالقتصادية، يران دامت مثانية سنوات، حطم من خالهلا قدرات الشعبني املسلمني البشرية            إمنها مع   

، حبملة األنفال سيئة الصيت واملقابر اجلماعية      ومزق العراق    ،مزق اخلطاب العريب باحتالله للكويت    و
( فجاءت هذه املوسوعة قراءة متأنية لكل جرائم النظام املمتدة على جسم الـوطن، فـإن صـدور          

) لد املقابر اجلماعيـة العـراق      يف ب  ة الديني ةموسوعة عن قتل واضطهاد مراجع الدين وطالب احلوز       
  .وثائقي لتلك اجلرائمجتسيد حي 
، قضاها  اً عام ٢٠املوسوعة من عمر مؤلفها الدكتور صاحب احلكيم عشرين         خذت هذه   ألقد  

ن هذه الوثائق املنشورة يف املوسوعة، ليس من الـسهولة          إوهو جيمع هذا اجلهد الوثائقي الكبري، و      
جل احلصول على معلومة أو مفردة أو       أ من   ؛ وترحال وحلالعثور عليها إالّ من بعد جهود مضنية،        

 ضد النظام ؛ وهذه املوسوعة هي من اكرب املوسوعات اليت سـلطت  ةوثائق اإلدانوثيقة، تضاف إىل  
 والتعذيب واإلعدام اليت مارسها النظام البعثي ضد مراجع الـدين           االضطهادالضوء على عمليات    

 ، ملا تعرضوا له من ظلم واضطهاد وإعدام       وخطباء املنرب احلسيين يف العراق، وتضمنت عرضاً مفصالًً       
  .ىل يوم سقوطهإ وم١٩٦٨ هيمنة البعث على العراق من طيلة فترة

وكانت هذه املوسوعة نقطة حتول يف قراءة األحداث بشكل واع ومتقدم ومعرفة حجم اجلرمية              
 صفحة وحتتوي على    ٣٤٨٥اليت نفذها الطغاة حبق أبناء شعبنا ؛ هذه املوسوعة تضم أربعة أجزاء و            

هادات إعدام وأوامر بالقتل وبالشنق اليت أصدرها        دويل وش  ير صورة ووثيقة وتقر   ١٦٤٦أكثر من   
 العامل  معت، ليس يع وسائل األعالم   أجزاء من فصول املوسوعة يف مج      تنشر أن أمتىنالنظام البعثي ارم؛    

  .ى حجم الدمار الذي قام به النظام حبق اإلنسان واحليوان والبيئة ويعي مدويرىويشاهد 
 للمراحل املؤملة اليت مر      موجزاً  استعراضاً صاحب احلكيم  الدكتور   قدمهذا التكرمي   على ضوء   

توقف ا الزمن واإلنسان والقـيم       ، من عمر التاريخ اإلنساين     مهماً ا العراق، واليت تشكل مقطعاً    
   .والعقل وكل األشياء اليت نقرأ منها عنوان احلياة
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ها يف عرض عـن مقـربة   أبتداول ما ينقلنا املؤلف يف أجواء املوسوعة هي املقابر اجلماعية، و فأ
واعتربهـا   ـ   هجرية يف كربالء٦١من حمرم احلرام سنة  الذين استشهدوا يوم العاشرـ الشهداء  

 وعرض منـاذج مهمـة      .قيمت يف العراق بسبب ظلم واضطهاد النظام األموي       أأول مقربة مجاعية    
واىل  ،لف إىل العـراق   أخرى من الظلم ومصادرة احلريات واحلرمان العشوائي للحياة، وتطرق املؤ         

عده التارخيي واجلغرايف والتركيبة السكانية والقومية، ومعلومات معاصرة عن تارخيه السياسي منـذ             ب
  . حىت سقوط النظامم١٩٢١ سنة ية العراقةيام تشكيل الدولأ

 ،كحمالت التـهجري  ؛   انتهاكات النظام املختلفة يف جمال حقوق اإلنسان       علىمث عرج املؤلف    
 العشوائية، وماسأة حلبجة، وتواريخ محالت اإلعدام اجلماعية اليت تعرض هلا العلماء،            تواالعتقاال

ليها ضحايا يف هذه املوسوعة وهي مثانية؛ والدول اليت         إوتطرق املؤلف إىل عدد القوميات اليت ينتمي        
يا يف هذه   ستشهد فيها الضحا  ما الدول اليت اُ   أ ، دولة ١٣ليها الضحايا يف املوسوعة وعددها      إينتمي  

أما الدول اليت وقعت ا حماوالت اغتيال واليت لوحق ا العلماء خارج            ،  املوسوعة فكانت ستة دول   
حنـاء العـامل    أ مدينة موزعة علـى      ٦٧املدن اليت انتمى هلا الضحايا فكانت        و ،٧العراق وعددها   

  .حصة األسد والنصيب األكربولكن كان للنجف األشرف اإلسالمي، 
عماق هذه املوسوعة قيام النظام الصدامي بإعـدام        أرقام اليت ينقلها املؤلف من       ومن ضمن األ  

 ألنه لـبس    ؛ اعدم الشيخ الشهيد حممود نصيف اخلفاجي       مثالًً ؛سباب واهية وخمجلة  أبعض العلماء ب  
 ووجد ملف الشهيد املفقود السيد مرتضى       !!هاستشهادمالبس الشيخ الشهيد عارف البصري بعد       

 ويف  !!)م١٩٠٣عامل دين من مواليد     (وكتب عليه انه كان يتسكع يف الشوارع وهو       جواد اخللخايل   
حـسن  : ملف الشهيد السيد كمال الدين يوسف احلكيم وجد الثوار مكتوبا على غالف امللـف               

  !!السرية والسلوك، حكم باإلعدام رمياً بالرصاص
ضحية هو الـشهيد    وأكرب  ،  سنوات) ٣(إن أصغر ضحية يف هذه املوسوعة كان طفًأل عمره          

سنوات، واصغر معتقلة يف هذه املوسوعة طفلة بعمـر         ) ١٠٣( السيد حممد صادق القزويين وعمره    
  .شهر فقطأ) ٦(حوايل 
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 لكون  ؛من األساليب اخلبيثة اليت استخدمها النظام هو الضغط ومضايقة املرجعية بطرق ملتوية           
جل إضعاف  أقال وإعدام العلماء واملراجع من      باعتالذي به حتيا، فقد قام      املرجعية تشكل روح األمة     

لقد تعرض ثالثة عشر من مراجع الدين الشيعة الكبار إىل اضـطهاد            ، ف صنع القرار الشيعي   مراكز
  :النظام الصدامي ارم وهم

 .)بناهإاعتقل واستشهد (بو القاسم اخلوئي أالسيد  .١
 ).تعرض حملاولة اغتيال(الشيخ بشري النجفي  .٢
 .)استشهد(ى السبزواري السيد عبد األعل .٣
 .)استشهد(سد الغروي أالشيخ علي  .٤
 .)اعتقل وتعرض حملاولة اغتيال(السيد علي باقر السيستاين  .٥
 .)حفادهأبناؤه وأاضطهد واعدم (السيد حمسن احلكيم  .٦
 .آمنة الصدرالعلوية أستشهد وأخته اآلنسة (السيد حممد باقر الصدر  .٧
غتيال ا حماوالت ٧اعتقل وتعرض إىل استشهد وقبلها (السيد حممد باقر احلكيم .٨

 .)ستشهد إخوتهأو
 .)ستشهد أخوه واعتقل أوالده وإخوتهأاعتقل و( السيد حممد سعيد احلكيم .٩
 .)استشهد وابناه(السيد حممد حممد الصدر .١٠
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 .)أخوه واستشهد حكم باإلعدام غيابياً(السيد حممد مهدي الشريازي  .١١
 .)استشهد( الشيخ مرتضى علي الربوجردي .١٢
 .)اعتقل(التربيزي  ملراجع الشيخ مريزا جوادآخر ا .١٣

يوجد دستور ذا البلد ملدة       حيث ال  ؛نتهاك حقوق اإلنسان يف العراق     وهذا انعكاس واقعي ال   
 سيطرت العصابة الصدامية على كل مفاصل احلياة يف العراق، فقامت باعتقـال             أن عاماً، بعد    ٣٣

اردة أحرار العراق يف اخلارج عن طريق سـفارات         وقتل األبرياء واألصوات اليت تنشد احلرية، ومط      

  .نطالق اجلرميةالوكار أالنظام هناك، اليت حتولت إىل 

من خـالل   واستمر املؤلف ينقلنا من فصل إىل فصل بني صفحات املوسوعة بطريقة تصاعدية،             
ر حـرا أاحلزن وحجم املصيبة، فقد وضعت هذه املوسوعة        العراقي و تعرض هلا الشعب    املراحل اليت   

  .العامل وحميب احلرية أمام مسؤولية كبرية

ن احلزن العراقي يف زمن البعث حقيقة ثابتة، أراد من خالهلا قتل العقل العراقـي واملثقـف                 أ

   .العراقي واملفكر العراقي

عاملاً ومثقفاً ومفكراً    .لنرفع صوتنا مع املؤلف ونقول لو بقى عراقي واحد لوجدناه 
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و قد كرمته مدينة النجف األشرف يف احتفال اقامه معهد الدراسات والبحوث بإشراف مساحة              

 حضره ممثلـو املرجعيـات      ١٤٢٧ رجب   ٨ ، ٣/٨/٢٠٠٥السيد حممد حبر العلوم يوم اخلميس       
  الدينية والعلماء والشخصيات

  

  
  السيد حممد علي حممد حبر العلوم يفتتح حفل التكرمي

  
    خيكتب علي مش

اقام مركز النجف األشرف للدراسات والبحوث احتفاال تكرمييا على شرف الـدكتور صـاحب              
 تثمينا للدور الكبري الذي ض به الدكتور احلكـيم ابـان          ،احلكيم مقرر حقوق االنسان يف العراق     

واستهل االحتفال الذي حضره مساحة العالمة الدكتور حممد حبـر           ،فترة النضال ضد الديكتاتورية   
 والسيد عمار   ، األشرف  والسيد اسعد ابو كلل حمافظ النجف      ، والدكتور ابراهيم حبر العلوم    ،العلوم

 ،والدكتور عبد الرزاق العيسى رئيس جامعة الكوفـة        ،احلكيم االمني العام ملؤسسة شهيد احملراب     
ين وحشد من املفكـر    ، واعضاء جملس حمافظة النجف األشرف     ،وعدد من ممثلي املرجعيات الدينية    



دعوا

فاتنا ما
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مث القـى مساحـة حجـة االسـالم          ،ي من الذكر احلكيم   آواالدباء ووجوه اتمع النجفي بتالوة      
  : واملسلمني السيد حممد علي حبر العلوم كلمة قال فيها

انه ملن دواعي االعتزاز ان تكون باكورة اعمال مركز الدراسات والبحوث يف النجـف االشـرف            
صاحب احلكيم الذي مل يتوان يف فـضح جـرائم النظـام            هذه االحتفالية لتكرمي الدكتور السيد      

 ،وبذل اجلهود لتحريك شعوب العامل وخماطبة الضمائر احلية لنجدة شعب العراق املظلوم            ،الصدامي
واضاف مساحته البد لنا ان نشري رغم جسامة املهمة والصعاب اليت واجههـا الـدكتور احلكـيم                 

 اال ان حركة االعتصام اليت نظمها يف        ،لربد والتهديد مواجها احلر وا   ،واستمراره ملدة  سنوات   
وقد شاركه جمموعة من االصحاب واالصدقاء مـن         ،لندن كان هلا الوقع املؤثر يف الساحة الدولية       

ابناء العراق كانوا يقدرون بالعشرات او املئات لكنهم كانوا قليلني قياسا بعامة العـراقيني الـذين                
  .لعاملكانوا ينتشرون يف ارجاء دول ا

يف عهد الظلم والطغيان              ولتكون هـذه    ، واكد ان هذه االحتفالية هي جزء من رؤيتنا الحياء  
 واضاف من هنـا     ،ن واحد آرسالة الحياء القيم واملبادئ العليا اليت هي مبادئ اسالمية وانسانية يف            

دة طويلـة يف لنـدن      كان هذا التكرمي هلذه الشخصية وكان هذا االمل الذي راود السيد الوالد مل            
حيث كان مؤمنا بضرورة ان يتم تكرمي االعتصام الذي قام به الدكتور صاحب احلكيم يف سـاحة                 
الطرف االغر يف لندن وهنا يف النجف االشرف مدينة العلم نكرم اليوم الدكتور صاحب احلكـيم                

حايا واملفقـودين مـن     الذي احيا اسم املقابر اجلماعية ونادى باسم املظلومني بتكرمي الشهداء والض          
 وقال مساحة حجة االسالم واملسلمني السيد حممد علي حبر العلوم لقد كنا نامل بان               .العرب والكرد 

يتوىل الدكتور صاحب احلكيم منصب وزير حقوق االنسان يف العراق ومل يكن من اسند اليهم هذا                
 ،عادة حقـوق املظلـومني    املنصب بافضل منه وقال ان مطالبتنا بذلك كانت من اجل االستجابة ال           

 واكد ان حقوق االنسان ليس اطالق املساجني الذين     ،الذين مايزال ابناؤهم يعيشون الفقر واحلرمان     
وحيا السيد حممد علي حبر العلوم استجابة من  هلـذه            .ارتكبوا اجلرائم حبق الشعب العراقي    

   . وطنية وانسانيةاالحتفالية وشاركوا فيها واصفا هذه االستجابة باا استجابة
مث القى مساحة حجة االسالم واملسلمني السيد عمار احلكيم االمني العام ملؤسسة شهيد احملراب كلمة               
قال فيها نتقدم بالشكر واالمتنان لالب االستاذ العالمة الكبري السيد حممد حبر العلوم واىل مركـز                

م بداوا باكورة مـشاريعهم ـذه        ال ،النجف األشرف للدراسات والبحوث ونشعر بسعادة بالغة      
 وقال ان من عالمات اتمعات الراقية هو تكرمي املبدعني واملضحني واصحاب املشاريع             ،االحتفالية

 ،سوة حـسنة  أل البيت االطهار    آيف حيام مثل الدكتور السيد صاحب احلكيم واوضح ان لنا يف            

سبع



   سفري اجلرح العراقي.. الدكتور صاحب احلكيم   ١٦٩
 
  
 

ري اىل مايتعرض له شعبنا مـن مظلوميـة          وعندما كنا نش   ،الم وتعرضوا للظلم  وهم الذين حتملوا اآل   
واضطهاد ونذكر اعداد من قتلوا او عذبوا او فقدوا مل يكن احد يصدق بان هذه االعداد الكـبرية                  

 ، مما يضطرنا اىل ذكر اعداد اقل من اجل حتريك الراي العام العاملي حىت سقط النظام البائد                ،حقيقية
لكبرية اليت كان يرتكبها النظام املقبور واليت وثقها        وكشفت املقابر اجلماعية وفضحت االنتهاكات ا     

  .الدكتور صاحب احلكيم 
وقد كان للدكتور صاحب الشان الكبرييف هذه املهمة خاصة توثيقه جلرائم القتل حبق علماء احلوزة               

واضاف وحنن نتحدث عن الشهداء اليسعنا اال ان نـستذكر تلـك             ،يف النجف االشرف واخلطباء   
 قتلهم النظام السابق ابان انتفاضة      ن حبر العلوم الذي   آلرة الصاحلة من شهداء السادة      اموعة الطاه 

سـهم  أوندعو اهللا سبحانه وتعاىل ان يتغمدهم برمحته الواسعة وان حيفظ الباقني وعلـى ر              ،١٩٩١
  .العالمة الدكتور السيد حممد حبر العلوم 

لمة اشادت فيها باجلهود والروحية اليت حتلى       ي من منظمات اتمع املدين ك     مث القت احملامية سحر حم    
وفضح  ،ا الدكتور صاحب احلكيم يف مشروعه االنساين الذي وثق ملرحلة مهمة من تاريخ العراق             

  .بالوثائق واالرقام والصور جرائم نظام صدام املقبور
كثر مـن    بعدها استعرض الدكتور صاحب احلكيم مقرر حقوق االنسان يف العراق جتربته املمتدة ال            

 وقـدم   ،ثار اجلرائم اليت ارتكبها صدام ونظامه حبق ابناء الشعب العراقي         آسبع سنوات يف مالحقة     
احلكيم عرضا تارخييا ملسلسل االعدامات واملقابر اجلماعية يف ارض العراق وموثقا بالصور شهادات             

 احلكـيم ان     واكد الـدكتور صـاحب     ،االحياء واملتوفني ملا جرى يف داخل السجون واملعتقالت       
معضالت كبرية واجهته وهو يؤدي هذه املهمة االنسانية ابرزها فقدان الكثري من الوثائق والصالت              

 كبريا باقدامهم على ازالة الكتابات      أ وقال ان االمريكان ارتكبوا خط     ،اليت كانت تدل على ارمني    
هلا يف بناء متاحف توثق     املدونة على جدران سجن ابو غريب اليت لو بقيت لكان من املمكن استغال            

ودعا احلكيم املسؤولني يف احلكومة العراقية وابناء الشعب العراقي اىل           ،ملا جرى على ارض العراق    
العمل الحياء ذكر الشهداء واملظلومني الذين فقدوا عن طريـق كتابـة امسـائهم يف الـشوارع                 

موعة من الشواهد املتمثلة     وكشف الدكتور صاحب احلكيم جم     ،والساحات تثمينا وتقديرا جلهادهم   
وامر رئاسية من الديكتاتور توضح كيفيـة       أبنصوص عدد من قرارات جملس قيادة الثورة املنحل و        

 ، دون اي سند قانوين والسباب واهية وتبعث علـى الـسخرية           نيواسباب اعدام املئات من العراقي    
النتقال بني املدن العراقيـة      وقال ان مهمته تطلبت ا     .وتدل على مدى اجرام ووحشية النظام املقبور      
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املختلفة حبثا عن الصغرية والكبرية لكشف مالبسات العديد من جرائم القتل اليت ارتكبها صـدام               
كما تطلبت االنتقال والسفر اىل عشرات العواصم واملدن لعرض ماتوصل اليه من نتـائج وطلـب                

  .ت االقليمية التاييد لفضح هذه اجلرائم من على منابر االمم املتحدة والتجمعا
ويف ختام االحتفال قدم مساحة العالمة الدكتور السيد حممد حبر العلوم هدية خاصة للدكتور صاحب               
احلكيم تثمينا واعتزازا مبا قام به الدكتور صاحب احلكيم من جهود وحتركـات لتوثيـق وفـضح                 

مثني حيوي احجـارا    ، واهلدية عبارة عن صندوق      اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة حبق الشعب العراقي     
   ، بطريقة فنية دقيقة جدا ال ترى اال باآللة املكربة         ،كرمية كتبت عليها سور كاملة من القرآن الكرمي       

وقد اشاد مساحة العالمة الدكتور حممد حبر العلوم بالدور املؤازر لقرينة الدكتور صـاحب احلكـيم         
  .  مهمة الدكتور صاحب احلكيم الدكتورة بيان طالبا من املتحدثني االشادة ا عند تناول

  

   
  

  مساحة السيد حممد حبر العلوم يقدم هدية مثينة من االحجار الكرمية للدكتور احلكيم

  : هناك نشاطات عديدة ومجة الدكتور احلكيم جتدها يف موقعه على اإلنترنيت 
www.alhakim.co.uk 
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 تعين التحـرر مـن القمـع والكبـت          احلرية إن اإلنسان،ن حرية    يؤم أن على اتمع    ينبغي
 من العبودية الفكرية، احلرية يف جتربـة        التحرر االقتصادي،   واإلخضاعن القسر   السياسي، التحرر م  

 اإلبعـاد  البشرية والتحرر يف جتربة      اإلبداعات يف ازدهار    التحرر،  اإلنسانية املختلفة للحياة    األبعاد
  .اإلنسانيةالعظيمة للعواطف 

 القـانون   أمـام املـساواة    ليست مبعىن    املساواة ، يكون اتمع ضمانة مساواة البشر     أن ينبغي
 املساواة يف كرامـة     ، املادية واملعنوية للمجتمع   واخلريات باإلمكاناتفحسب، بل املساواة يف التمتع      

  .اتمع أماموقيمة كل الناس 
 املتحابة وجريانه، بعد أن تعب مـن  طوائفهالشعب العراقي يستحق أن يعيش بسالم ووئام بني      

  .ويالا عليه  الساقطاحلروب اليت صب النظام الصدامي
ولتذكري العرب الذين تعاملوا معه وساندوه على جرائمه اليت ال تعد وال حتصى واستفادوا من               

ولو نقـرأ التـاريخ     وعصابته من خزينة الدولة العراقية       أموال شعبنا العراقي النبيل اليت سرقها هو      
  !املعاصر بوضوح وحيادية كاملة لعرفنا من أين بدأت اجلرمية؟

م املخـابرات   الذين ساند البعثيني  البعث العراقي مع أفراد من      حزب  قام  بدأت اجلرمية عندما    
 املشؤوم يف الثامن من شـهر شـباط         ة للتخطيط النقالم   سري اتاألمريكية والربيطانية بعقد لقاء   

  . ضد الزعيم الوطين اللواء الركن عبد الكرمي قاسمم١٩٦٣
  . االنقالب باملال والسالح حىت موعد االنقالبينيت زودت السفارة األمريكية يف بريو

 واستولت بعض القطعات العسكرية     ،بدأ الطيار منذر الونداوي بقصف وزارة الدفاع العراقية       
 الرئيس املخلوع عبد السالم يف حمطة التلفزيون،        باالنقالبيني والتحق   ،على حمطة التلفزيون العراقية   

 سيسمحون لك بالسفر إىل أية دولـة        االنقالبينيم وأخربه بأن    حيث اتصل بالزعيم عبد الكرمي قاس     
  . وتأيت إىل حمطة التلفزيون العراقية يف حملة الصاحلية،ختتارها بشرط أن تسلم نفسك

هب الشعب العراقي ملساندة الزعيم عبد الكرمي قاسم وطلب منه          ومن هنا بدأت اجلرمية وهلذا      
رفض الزعيم قاسم   إال أن    ،االنقالبة العراقية ودحر    تزويده بالسالح للحفاظ على مكاسب الثور     

 وأنا ال أريد أن حتدث حرب       ،أم يريدونين شخصياً  «: وقال هلم بنص العبارة      .أن يسلمهم األسلحة  
  .وهذه رؤية منصفة لقائد فعالً حيافظ على شعبه "  إلسالة دماء أبناء شعيب العراقي؛أهلية

 



 ١٧٤   بني الوطن والعذاب..  تحمطا:  فصل اخلامسال
 
 

 ١٤خلالد الزعيم اللواء الركن عبـد الكـرمي قاسـم يف             إعدام رئيس اجلمهورية العراقية ا     إن
  .هي جرمية خمالفة لشهر العبادة والطاعةم ١٩٦٣رمضان 

وعلى الفور شكلوا احلرس القومي وزودوهم باألسلحة الرشاشة حيث قاموا بقتل وإعدام مـا             
 يف سـنة     ألف شخص من الطلبة واملعلمني والشباب يف شـهر الطاعـة رمـضان             ١٤ ـ ١٢بني  

 ، وساحة الكـشافة   ،يف السجون واملعتقالت املتعددة كـنقرة السلمان واألمن العامة       م،      ١٩٦٣
 ويف جمـازر مجاعيـة يف       ، ومعـسكر الرشـيد    ،ويف نادي الضباط  ،  وملعب املنصور الدويل ببغداد   

  .اإلسكندرية واليوسفية
  .رىوقاموا باغتصاب الطالبات والسيدات يف ملعب املنصور وساحة الكشافة ومناطق أخ

 وردت مقولة على لسان علي صاحل السعدي زعيم احلزب واملساهم يف حركة شباط ونائـب              
العراق دولة  : حسن العلوي : راجع  (» إننا جئنا إىل السلطة بقطار أمريكي     «: رئيس الوزراء آنذاك    

  ).٢٦املنظمة السرية، صفحة 
لوقت سوى عضو   مل يكن صدام يف ذلك ا     « : ٢٨يذكر حسن العلوي يف كتابه أعاله صفحة        

 الزعيم عبد الكرمي قاسم يف تشرين األول        اغتيال يف حماولة    امسه لكن ورود    ،يف تنظيم شعبة الفالحني   
م وقرابته احمللية برئيس الوزراء أمحد حسن البكر وباحلاكم العسكري العام رشيد مـصلح              ١٩٥٩

ييت وهذا امسـه آنـذاك   التكرييت وبرئيس أركان اجليش طاهر حيىي التكرييت قد تساعد صدام التكر  
تماعية لدور أكثـر     اج شخصية أو   يف أية مواصفات حزبية أو     على بناء نفوذ ما، لكنه مل يكن مؤهالً       
  .من محل بندقية ومطاردة خصوم السلطة

من الشهامة، قائد اهلجوم العسكري على وزارة الدفاع، اللـواء           واغتال صدام وبطريقة ختلو   
   . عبد الكرمي نصرت

م من رجال احلزب والدولة يف أول انقالب للمنظمة الـسرية يكـشف عـن               أن موقف صدا  
   ).٢٩ – ٢٨املصدر السابق، ص . ( افتقاره من الوفاء يعمه بالكثري من الغدر

 غتيـال ا و م١٩٧٠يف الكويت عـام      وزير الدفاع السابق      الفريق حردان التكرييت     اغتيالمت  
أول وزير   غتيال الدكتور ناصر احلاين   ا و م١٩٦٨نقالب  االفريق عبد الرزاق النايف، رئيس وزراء       

  .م١٩٦٨ متوز ١٧نقالب خارجية ال
  .»يف دولة صدام تتساوى املراسيم والقرارات واألوامر والقوانني«: ويشري العلوي قائال 
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 ،جملس قيادة الثورة هي قوانني    " قرارات  "  أعلن فيه أن      »قراراً«وال تعجبوا فقد أصدر صدام      
وكل كتـاب    !! وكل قول لصدام يصدر بقرار من الس قانون          ،انونق الس   وكل قرار يصدره  

  .وكل أمر يصدره قانون، يصدره قانون
ن املرسوم خيتلف عـن     أ فاملعروف   ،أخرى» دولة«ل يف   يال يعرف هلا مث   » حالة قانونية «وهذا  

 تتصوروا كم قراراً   وعليكم أن    ، إال قرارات صدام فهي قوانني     ، والقرار خيتلف عن القانون    ،القرار
 يـتحكم    لتعرفوا كم قانوناً   ، أومن خالل مكتب أمانة سر جملس قيادة الثورة        يصدره صدام شخصياً  
  . وكيف تصدر القوانني والسهولة اليت يصنع فيها القانون،مبصائر العراقيني حالياً

ـ اعبد محود   ولكي تكونوا يف الصورة نذكر بأن أمني جملس قيادة الثورة الفعلي هو              ن عـم   ب
  !!االبتدائيةجندي هارب حيمل شهادة الدراسة   وهو،صدام

إن الشعب العراقي ظل يستمع إىل وعود بقيام جملس وطين يف البالد منذ انقالب عبد الرزاق                
 ومل يظهر مـا يـشري إىل        ، وعائلته إىل السلطة   ، والذي جاء بصدام التكرييت    م،١٩٦٨ متوز   ١٧يف  

 انفرد صدام بالسلطة بعد محلة إعدامات بني تنظيماته أودت حبيـاة             إىل أن  ،إجراء انتخابات برملانية  
 آخرين مـن الكـوادر احلزبيـة        ٣٠ السامرائي وسبعة أعضاء يف جملس قيادة الثورة و        قعبد اخلال 
  . وكعادته بعد كل جمزرة أعلن صدام انه سيجري انتخابات تشريعية، والرمسية
   ).٥٩املصدر السابق، ص ( 

ان التكرييت الذي أوصل صدام إىل السلطة يف انقـالب          درح اغتيالكما مت    
 .م١٩٦٨ متوز ١٧

 فؤاد الركايب مؤسس حزب البعث يف العراق وممثل احلزب يف أول            واغتيال 
 . متوز١٤حكومة شكلت بعد 

 .وسليم الزيبق من أوائل الذين جرب فيهم سم الثاليوم 
حـردان  زير خارجية العراق عبد الكرمي الشيخلي الذي هـرب قتلـة            وو 

 .م١٩٨٠ نيسان ٨ بالرصاص يف اغتيلالتكرييت يف طائرة خاصة، 
 .أما مرتضى احلديثي فقد قتل يف السجن 
 . يف املغربوأن شاذل طاقة قتل مسموماً 
 .كما قتل قاسم السماوي وكيل وزارة اخلارجية 
 .قاسم كلكاوي برتبة سفريوزاوي عوقتل محودي ال 
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 .برتبة سفريمدلول ناجي ووكذلك حممد حسني الشامي  
 .وقتل عدنان شريف برتبة سفري أيضاً 
 .م١٩٧٩ / ٨ / ٨ بالرصاص يف أما طالب صويلح أعدم رمياً 
وزيـر    عدنان حسني احلمداين   م١٩٧٩ /٨ / ٨وأعدم رميا بالرصاص يف      

 .التخطيط
 . م١٩٧٣ / ٧ / ٣ يف يوم ومت إعدام حممد فاضل شنقاً 
 .م١٩٨٤يف السجن يف أيلول جرت تصفيته فقد أما الدكتور منيف الرزاز،  
اجلليل وإمساعيل النجار ونوري محودي وكذلك الدكتور        وقد أعدم غامن عبد    

 .فري العراق يف تونسسيثي داحل جاسم املشهداين وحممد صربي
 مـن العـاملني يف      املوت مع ثالثني رجالً    ب وقد حكم صدام على ناظم كزار      

 .م١٩٧٣أجهزة األمن وعلى حسن املطريي يف آب عام 
أما طارق محد العبد اهللا رئيس الديوان اجلمهوري، فإنه قتل مبسدس كـامت              

 .الصوت
 بالرصاص  الذي نفذ فيه حكم اإلعدام رمياً      ومت إعدام عبد اخلالق السامرائي     

 .م١٩٧٩ / ٨ /٨يوم 
 .وأعدم رميا بالرصاص عدنان احلمداين أيضاً 
 .م١٩٨١عام سلمت جثته لزوجته يف فقد أما مرتضى سعيد عبد الباقي،  
 .م١٩٧٩ آب ٨قد أعدم وليد اجلنايب رميا بالرصاص يف و  
أما وزير الصناعة حممد عايش فقد قتل يف التعذيب وسلمت جثته بـدون               

 .لسان
يف هيئة األمم املتحدة قامت بتعذيب وإعدام وقتل وتـسميم           مل نسمع من قبل أن دولة عضو      و

 !!ووزراء خارجيتها،  ورئيس وزرائها،وزرائها
ما عن اازر اجلماعية الرهيبة فحدث وال حرج حيث قام الطاغية املقبور بقتل املاليني مـن                أ 

أبناء شعبنا العراقي من عرب وأكـراد وتركمـان وأكـراد فيليـة ومـسيحيني وصـابئة                 
 وجري مئات اآلالف بعد مصادرة أمواهلم وممتلكام وحىت هويام          ،وكلدوآشوريني وغريهم 
  . سفرهموجنسيام وجوازات

  :مل يلتزم النظام البائد بأية عهود أومواثيق وقع عليها صدام بنفسه، فمثال 



ضمت
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  مياه شط العرب   استعمالحول  م  ١٩٧٥إتفاقية اجلزائر مع شاه إيران       •
 ومرور سفن اجلانبني، نقضها صدام بنفسه من جانب واحد وشن حرباً          

 أكثر مـن    مدمرة على الدولة ااورة اجلمهورية اإلسالمية اليت دامت       
مثاين سنوات راح ضحيتها من اجلانبني أكثر من مليوين ونصف بني قتيل     

  . البلدين باإلضافة إىل جري العوائلاقتصادياتوجريح ودمرت 
إتفاقية صدام مع الزعيم الكردي املرحوم املال مصطفى البارزاين لتوطيد           •

 العالقات القائمة بني األكراد والعرب، حيث صدر بيـان آذار عـام           
  . الذي فرحنا به كثرياًم١٩٧٠

كيف قام صدام بإلغاء اإلتفاقية اليت وقع عليها هوبنفسه وبطريقة وحـشية مهجيـة ال                
  .يرتضيها العقل

ل عزة الدوري والوفد املرافق له       صدام الذي خو   واتفاقيةأما عن مباحثات الكويت      •
 أن ينشف حربها    بالتوقيع عليها وحبضور امللك فهد بن عبد العزيز يف الطائف، فقبل          

غزا صدام اجلارة الشقيقة دولة الكويت املسلمة والعربية، حيث اسـتباح حرماـا             
وقتل اآلالف من شباا وحول خمتربات كليـات وجامعـة الكويـت إىل سـجون               

ومل يكتف بذلك بل    . وورشات تعذيب وإعدامات وقتل ومتثيل ختجل منها اإلنسانية       
يف الشوارع وأجهـزة التربيـد والبنـوك         وحىت أعمدة الضوء     ءأنه سرق كل شي   

  .واملصارف والسيارات والذهب واخليول والقطع الفنية من دار اآلثار اإلسالمية
كما أنه قتل البيئة ولوثها عندما أحرق كافة آبار النفط حبيث تلوث اهلـواء وميـاه                 •

  .اخلليج وماتت األمساك والسالحف
  فة؟ملاذا أصبحت ذاكرة اإلخوة العرب مثقوبة وضعي

اإلخـوة الـسنة      ألفا مـن   ١٨٢ راح ضحيتها أكثر من       اليت  جمازر األنفال  ذا ال يتذكرون  امل
األكراد وجمزرة حلبجة راح ضحيتها أكثر من مخسة آالف نسمة أغلبهم من النـساء واألطفـال                
والشيوخ والعجائز كما قام نظام البعث الشوفيين بتدمري أكثر من أربعة آالف قريـة ودار طيلـة                 

  .البغيضحكمه 
من              أكثر  طفالً ١٠٠كما قام نظام صدام بإعدام أطفال مدرسة كاملة يف كردستان   

أمام  
وطفلة   

  . وأمهانآبائهمأعني 
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وأما اازر اجلماعية الوحشية يف وسط وجنوب العراق فإا فاقت ختيل العقل البشري، حيث              
يت كانت اجر إليها يف فصول السنة مسم مياه األهوار العذبة وقتل الثروة السمكية وآالف الطيور ال    

  .من العامل وقتل أكثر من نصف مليون نسمة من أهايل األهوار وشرد أكثر من مليون منهم إىل إيران
  .شهيدة إن طاغية العراق مل يترك عائلة عراقية دون شهيد أو

الشيخ نا األعالم من السنة والشيعة كاملرحوم الشيخ األعظمي و        ءوقد عذب وقتل وأعدم علما    
 ومن عوائل السادة الكرام آل احلكيم والصدر وحبر العلوم والقزويين وغريهم من طلبـة               ،البدري

  . وأئمة اجلوامع واملساجد واملراقد املقدسة يف كربالء والكاظمية والنجف األشرف،احلوزة العلمية
ريه تـسخ ستغالل مـن أجـل      ال ا ة من حالبأبشع  زمن الدكتاتورية عصف بالعلم والعلماء       يف

طماع الطاغية ونزعاته، حىت صار إىل تصفية كل من يقف بوجه تلك الرتعات اهلمجيـة، وأول                أل
   .ضحاياه كان العلم والعلماء

  
løÏjÃÚ±cÙçvjilçéfÖ]JJêÚ]‚‘tƒç´ 

 
يبدو وكأنه بيت   . اكز تعذيب بعثية  يكتشف العراقيون إن البيوت ااورة هلم قد حولت إىل مر         

عادي يف منطقة الداودي ببغداد واليت تقطنها العوائل املتوسطة حيث احلدائق تتقدم البيوت، الباب              
  . غلق بلوح حديدي من الداخل حيث ال ميكن فتحه، والنوافذ اجلانبية قد أغلقت بالبلوكأاألمامي 
  . ت مبواد عازلة للصوتفغلوزانات  حولت إىل زن قدمعظم الغرففإن داخل البيت، يف 

ن البيت قد   أ ) لندن   ( أحد اجلريان وهو يوسف زيين يقول ملنظمة حقوق اإلنسان يف العراق          
 )أبو شـوان  (خذ بالقوة يف الثمانينات من قبل عناصر األمن الصدامية بعد إن ابعد صاحبه املدعو               أ

  . )صفاء كاظم احلريري(وهو كردي شيعي واعدم ابنه 
ـم  أال نستطيع اجللوس يف حدائقنا بسبب صرخات املساجني، وحنن نعلـم            : ( زيين ويضيف

والطريق أمام البيت يغلق ليالً بوجه حركة املرور، حيـث يؤخـذ الـسجناء إىل حيـث                 ،  يعذبون
  !!لكن ماذا بإمكاننا إن نفعل؟.. م يؤخذون لإلعدامأحنن نعرف ! الالعودة

 فلم يكتف بالسجون بوضع السجناء الـسياسيني يف         لقد حول صدام العراق إىل سجن كبري،      
 والرضوانية، بل استخدم البيوت اخلاصة بني العوائـل يف املنـاطق            ،سجونه املعروفة يف أبو غريب    

  . السكنية
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 هي عن طريق فتحة صـغرية أعلـى         )أبو شوان (اإلضاءة الوحيدة يف تلك الزنزانات يف بيت        
م مل  أ بعض السجناء قالوا     ،ومفتوحة ورائحتها ال تطاق   ويف كل زنزانة توجد مرافق قذرة       . السقف
 إحدى تلـك الزنزانـات كانـت        ، والطعام كان يقدم هلم خالل فتحة يف الباب        ، الزنزانة ايغادرو
 حيث يتم فيها حشر السجناء الذين ال يعترفون وكأم يف علبة سردين إىل درجة               )الضاغطة(تسمى

  . انه من الصعب غلق الباب عليهم
ائق اليت عثر عليها بعد هزمية احلرس عند تقدم اجليش األمريكي على بغداد تلقي الـضوء                الوث

عهد صدام فان جمرد االسـتماع إىل إذاعـة       يف   اليت كان العراقيون يسجنون بسببها       )اجلرائم(على  
   !طهران يقودك إىل السجن أو املوت رمبا

 فارغاً ومهجوراً وال أحـد      )و شوان أب(عند حترير بغداد من قبل القوات األمريكية صار بيت          
م مثل آالف السجناء السياسيني قد اعدموا خالل أيـام          أيعرف ماذا حصل لرتالئه، لكن املرجح       

  . احلرب إلقصاء صدام عن السلطة
بعد سقوط النظام ورموزه قام أصحاب البيت احلاليني بترميمه لكن رب األسرة بعث برسـالة               

  . سنة٣٥فيها ترك البيت كما هو كوثيقة تارخيية لظلم دام من لندن حيث يقيم اآلن يطلب 
  

ÜŽÖ^ÃÖ]æƒ^j‰ù]æÌÏn¹]JJ»^ß¹]æØjÏÖ]°e]†‘^¦Ù]‡÷ 
  

         م حيث ميضون بقية سنوام يواصلون مطاردة مفكرينا وأساتذتنا فيضعوا عـن   ، بعيـد  مأ
  ختصصام وأحباثهم وعطاء علومهم وخربام اجلليلة؟

وعشرات اآلالف ممن متَّ جريهم إىل منايف الشتات يف أصـقاع األرض            .. ووقفهم عن العمل  
  ..حيث يتكفل يف مطاردم شبح العيش الكفاف وذلّه وقسوة آالم األمراض بال قدرات عالج

 يتم تصفيتهم جسديا يف الـوطن ويف        ،ة مبئات وآالف  هم علماء العراق وأساتذة اجلامعات العراقي     
من صام  وما أ حيث ينتهي م العمر وتنتهي م آالمهم         ، ثانياً  وجسدياً  أوالً املهاجر واملنايف علمياً  

 إىل التصفية بأزمة قلبية أو جلطة دماغيـة أو شـلل أو مـرض               ،جراحات الزمن الرديء وأمراضه   
  ..عضال
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الـشتات  من تـداعيات     اليت تقيهم    مب شؤو ييتهم ومتابعتهم وتعق  فال من يفكر بقانون لرعا    
 وال من يتركهم وشأم لكي جيدوا فرصة أو أخرى حلياة عزيزة كرمية بعد زمـن                ،ب الزمن عصامو

  ..العطاء
ها هم مئات منهم بال نتائج استقرار أو إقامة يف وطن بديل، وبـال جـواز سـفر أو هويـة                     

  ..أفنوا حيام يف عطاء بال مقابل.. و مستقريستعينون ا وتؤهلهم لعمل أ
كم مفكر وعاِلم وأستاذ ومبدع اليوم يف مستشفيات ويف غرف اإلنعـاش املركَّـز وحتـت                

   !دوالرات ال ميلكوا؟ال من العمليات اجلراحية اليت تكلفهم آالفاً
  وكم منهم اليوم يف منافيهم بال رواتب تسد الرمق األدىن؟ 

  ! يرفض ذل االستعطاء ولو من حكومة جيب أن تنهض بواجبها يف األمر؟وكم منهم بكربيائه
 وكم منهم اليوم بال إمكانات حركة أو سفر ألنهم بال جواز وال إقامة رمسية وبالدهم تتنكـر           

  هلم جبفاء؟؟
 وهم الذين يوضعون اليوم على مصاطب انتظـار التـصفية           ،هؤالء هم الراحلون قبل أوام    

  .البعيدة واالنتظار الساذج املنايف  خطوطاألخرية حيث
هؤالء هـم   .. قامات اجلربية القسرية بطريقة أو شكل خمتلف      التعذيب واال وسجون  الوحيث  

هؤالء هم ال جيدون فتات أموال من ثروات بالدهـم الـيت صـنعوها              يف زمن الضياع    الراحلون  
حتـاد األدبـاء    ايلتفتـوا لنـداء     فأستاذ ميوت ألم مل     .. بعلومهم وجهودهم ليعاجلوا مرضا أملَّ م     

وهـو   وملاذا ينشغل حبال عاِلم أو مبدع        ،هتوآخر يقضي ألنه مل يقرأ أحدهم حال       ،ويرسلونه للعالج 
أصحاب صنع القرار من املعتدلني الشرفاء   من هم الذين غيبوا    ،أموال الناس والوطن  مشغول بسرقة   

ـ  ،صنع القرار اإلسالمي  كالسيد احلكيم وعز الدين سليم هل من اجل ميش مراكز            علموا إذا  ا ف
ويبقى .. وال تتركوا رحيلهم ميضي بصمت     ،رحل الفنان واملثقف واألديب والعامل فأن الوطن راحل       

  ..يومنا هذا حمطات من العطاءذ سومر وحىت نالعلم والعلماء والعقل العراقي املنري م
يـا ليتـهم   ! بيا ومـسلما  أستغرب من بعض اإلخوة العرب الذين يعتربون صداما قائدا عر   
جامعة أن توثق كـل جرائمـه         مؤسسة أو   رغبت  على جرائمه اليت ال تعد وال حتصى، فلو        أطلعوا

وحىت يوم إعدامه الحتاجـت إىل كتابـة        م  ١٩٦٣ منذ الثامن من شباط املشؤوم       نيوجرائم البعثي 
 يـضم    ضخماً ب الدكتور صاحب احلكيم جملداً    اعشرات الدات الضخمة واملوسوعات مثلما كت     

  واعتقال أكثر  ،غتصاب، وقتل، وتعذيب  اتقرير عن    (:أكثر من أربعة آالف شهيد وشهيدة بعنوان        
  . صفحة٩٣٠ )مرأة يف بلد املقابر اجلماعية  العراقا ٤٠٠٠من 
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  ؟ماذا قدم صدام لشعبه أوالً
، قتل، إعدامات، تسميم مبادة الثاليوم وبغاز اخلردل ألكثـر مـن            اغتصابعذيب،  ت •

 .ثة ماليني عراقية وعراقي طوال حكمه الدمويثال
  .جري مئات اآلالف من العوائل العراقية العربية والكردية  •
 إىل عشرين   ١٢ أكثر من عشرة آالف كردي فيلي تتراوح أعمارهم مابني           اختطاف •

 . عن مصريهمسنة مل يعرف أحد شيئاً
ا علـى عمالئـه مـن       تبديد وب ثروة العراق وميزانيته وعائدات النفط وتوزيعه         •

 . العربية اليت تدافع عنه اليوماتالفلسطينيني والصحفيني العرب والفضائي
  .اجلوع والفقر واملرض واحلرمان حىت من أبسط احلقوق •
توزيع كوبونات النفط على بعض السياسيني واحلكام العرب بشكل هبات وعلـى             •

 .مة واحدة بأمسائهم املدى قائ صحيفةالسياسيني األجانب لشراء ذممهم، وقد نشرت
تعريب مدينة كركوك وجري مئات العوائل الكردية وحىت التركمانية واسـتبداهلا             •

 ...بعوائل عراقية وعربية
   ماذا قدم صدام لألمة العربية؟ •
 هدية مبقـدار    قدم الطاغية من حليب وأدوية أطفال العراق الذين كانوا ميوتون يومياً           •

ة شهيد فلسطيين يف حني كان ميوت كل شـهر           إىل كل عائل    ألف دوالر شهرياً   ٢٥
  ! للحليب والدواء والغذاءألف طفل عراقي نقصاً

دولة عربية شقيقة ساندته طوال حربه ضـد إيـران باملـال             هل القائد العريب يغزو    •
  والغذاء، وهل هذا جزاء اإلحسان؟

ه على حساب   اخلزي والعار ألعداء الشعب العراقي واللعنة على كل من ساعد الطاغية وأعوان           
  .شعبنا العراقي الكرمي

ـد واخللـود    ا حلد تاريخ اليوم     م١٩٦٣ شباط   ٨جلميع شهداء العراق منذ      اد واخللود 
  .د واخللود لشهداء إيرانالشهداء الكويت 
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 سفري السالم العاملي يف لندن الدكتور صاحب احلكيم إىل إحالل           دعاالسالم العاملي   مبناسبة يوم   

 والدعوة للخري واجلمال وتقدم     ، السالم واحملبة  وإشاعةوخاصة يف العراق    ،  السالم يف ربوع األرض   
على مجيع األطراف التوقف عن ممارسة العنف واالختطـاف         ، و طب والعلوم من اجل خري البشرية     ال

  .ختفاء القسري واإلعدامات التعسفية والقتل الكيفي واحلرمان العشوائي من احلياةواال

 إىل إطالق سراح مجيع املختطفني من أية جهة كانت، وعدم دعم اإلرهاب وقتل األطفال               اودع
  . مقاومة احملتلوالنساء حبجة

من أجل إقامة ؛  هي السبيل األجنع،وحل املشاكل العاملية بالطرق السلمية، ن املفاوضاتإ«
 وترك ،)٢٥٦: البقرة ( )الَ ِإكْراه ِفي الديِن(  :فضل العالقات بني الشعوب واألنظمة واألديانأ

 األنفس الربيئة اليت يقوم ا  وقتل، وتفجري البيوت واحملالت، وإشاعة الرعب بني السكان،التهديد
   .اإلرهابيون
 واعتقـال   ، والتوقف عن املدامهـة    ، القوات األمريكية إىل إشاعة السالم يف العراق       أدعوكما  

   .»حسب معاهدة جنيف، شاعة السالم يف العراقإ مسؤوليتهاوان من ، الناس بصورة غري قانونية

،  الدكتور صاحب احلكيم،الم العاملي يف لندن  من قبل سفري الس    ة واملسؤول ة املبارك ةهذه الدعو 
 ،عمال القتل واخلطف والتهجري وخصوصاً يف العراق      أ لوقف كل    ،متثل دعوة واعية يف زمن الوعي     

  . قلوب الشرفاء يف العاملأدمىهذا اجلرح النازف الذي 
ـ  ، خنتصر من خالهلا املسافات    حمطةقرب  أ لكون احلوار    ؛كان يدعو اجلميع إىل احلوار     شكل  وي

ويتكاشف ا اجلميع ويتنازل عن خصوصيام ا اجلميـع مـن اجـل             ،  لغة حوارية يفهما اجلميع   
  .قوى جتربةأصلب عوداً وأ حىت ننهض ببلد ،العراق
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تالل األمريكي يف العـراق حبمايـة اإلنـسان العراقـي،           واصدر بيانات ناشد ا قوات االح     

 هـذه   مـن ووالتراث، واألماكن األثرية، والدينية، اليت تشكل  نقرأ من خالله املـستقبل،             
  :احلصر ال املثال سبيل علىالبيانات 
 سبق  :هذا يفعلوا نأ) البعثيني للمجرمني حيق وال (لألمريكان حيق ال أخرى مرة •

 كـذلك  و األمريكـان  يرتكبها ليت ا االنتهاكات عن عدة ياناتب صدرناأ نأ لنا
 الـشعب  بنـات  و بنـاء أ ضد ارم صدام نظام مرتزقة و البعثيون و التكفرييون
 .العراقي

 تـشرين /٨ بتـاريخ )  هـذا  يفعلـوا  أن لألمريكـان  حيق ال  (:املعنون البيان •
 .م٢٠٠٣/الثاين

/ شـباط / ٢٦ بتاريخ)  أخرى منظمات و سامراء و اليونسكو  (املعنون اإلصدار •
 باختاذ العسكريني قبة خلخلة من األمريكان مواقف فيه استنكرنا الذي ٢٠٠٦
 غري، و )املقدسني املرقدين تفجري قبل ذلك كان و (للرماية منطقة املقدسة املدينة
 .ذلك

 منافعهم فقدوا الذين،  املشنوق صدام ارم عمالء و األمريكان، يزال ال اليوم و •
 يقومون الذين، و الثمن املدفوعة الوهابية بالفتاوى املخدوعني البلهاء، و مناصبهمو

 حقـوق  ينتـهكون  يزالون ال أم أقول.. بالشهادتني ينطقون الذين حىت بذبح
 مثـل  اخلطرية، نتهاكاتاال خمتلف إىل   يزال ال و تعرض الذي العراق يف اإلنسان
 تشويههم و ،الرجال و ،النساء و ،األطفال قتل و ،العبادة أماكن و األسواق تفجري
 بالسكان اآلهلة املدن بقصف يقومون فاألمريكان ...ووحشية بقسوة تعذيبهمو
 انتـهاكاً ،  يـشاؤون  من باعتقال يقومون و الشيوخ و األطفال و النساء يقتلونو

 ان) بلـد  (يأ لبلد،) قوات يةأ (احملتلة القوات أن على تنص اليت جنيف ملعاهدة
 :تقوم

o  لمواطننيل األمن على باحلفاظ. 

احضور
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o املاء وبالغذاء السكان تزويد. 
o الصحية الرعاية توفري. 
o املدنيني حياة على احلفاظ. 

) سـابقاً  الثـورة  (الـصدر  مدينة يف البيوت عشرات قصف من األمريكية القوات به تقوم ما ان
 ألوقات م حتفاظاال وأ مدة بعد سراحهم إطالق و تشاء من اعتقال و املدن من غريها و الديوانيةو

 ،)أيه آي يالس سستهاأ اليت (القاعدة تباعأ من ارمون به يقوم مبا ذلك يتماشى تعذيبهم و ،طويلة
 املعـتقلني  يعـذبون  كانوا الذين ارم الصدامي منواأل املخابرات مرتزقة من املقبور النظام وأتباع

  .ارم الفاشي البعث حزب زنزانات يف املعتقالتو
 القـوات  ترتكبـها  اليت نتهاكاتاال عن العراقية واحلكومة،  املرجعية أوساط سكوت تفسري هو ما

 ا يقوم اليت ارمة التفجريات) ندين حنن و (فيه تدين الذي الوقت يف استنكارها، عدم و األمريكية
  الفاشي؟ البعث حزب منتسبو وارم الصدامي النظام عمالء
 ،اإلقليميـة  و ،التكفريية و البعثية و ،األمريكية (األطراف كل قبل من نتهاكات،اال مجيع إيقاف جيب
 جـداً  خطـرية  نتهاكاتا تشكل حيث بالعراق مكان كل يف العراقيني ضد ترتكب اليت) العربيةو

 تيـتم  و حمرومني و معوقني إىل   األبرياء حتيل و األرواح آالف فيها تزهق، و العراق يف اإلنسان حلقوق
  .األطفال

  
  احلكيم صاحب. د

 العاملي السالم سفري اناإلنس حقوق مقرر
   ٢٠٠٧/ ٢٧/٧ لندن
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ها األمل العراقي يطلقها الدكتور صاحب احلكيم سفري السالم العاملي حـول            ؤصرخة صادقة ميل  

 وأعـذار    حتت مسميات  ،حبمالت بربرية على أهلنا الصابرين    أ  جتاوز احملتل لكل اخلطوط احلمر وبد     
 شخصاً  ١٤بلغ عددهم   وآخر جرمية استشهاد وإصابة العديد من املدنيني         ،واهية اليقبلهما العقالء  

 وهلذا جاءت كلمات البيان الذي أصدره الدكتور صاحب احلكيم كانت كلماته            ،يف منطقة الوشاش  
  .صارخة نقرأ من خالله مدى حجم اجلرمية اليت ارتكبها االحتالل وكان نص البيان

   )أوقفوا القتل العمد أيها األمريكان(
  ال نستغرب هذه االعتداءات املستمرة من قبل األمريكان

  ....و لكن
  احلكومة العراقية استغرب اشد االستغراب واستنكر وأعلن عن جزعي الشديد ملوقف

  )احلكم( راق واألحزاب املشاركة بـ احلاكم يف الع) الدعوة اإلسالمية( وسكوت حزب 
) السيستاين واحلكيم والنجفي وفياض   ( و الصمت املطبق الذي يلف مكاتب املراجع الدينيني         

  ....يف النجف األشرف
  و احلوزة الدينية اليت قدمت مئات الشهداء واملضطهدين

  و منظمات حقوق اإلنسان يف العراق 
  و األحزاب العراقية املختلفة

  ات الدينية والسياسية واالجتماعيةو الشخصي
  !!ملاذا السكوت عن قتل النساء واألطفال يف العراق؟؟

  و هدم بيوم فوق رؤوسهم؟ 
  !!!هل ختافون من بطش القوات األمريكية؟ رمبا 

  هل ألن الدروس اليت علمكم ا األمريكان، ال تزال عالقة يف أذهانكم
  يب وحتطيم حمتوياتهاهلجوم على مقر الدكتور امحد اجلل: مثل 

  اعتقال واهانة السيد عمار احلكيم، ومنع هبوط طائرة نائب رئيس اجلمهورية وإعادا
  اخل اخل؟...    وضرب مدينة الصدر املستمر وقتل املدنيني العزل فيها كما جرى يف مدينة حديثة

ليت تقوم ا القـوات     و غري ذلك من االنتهاكات املهينة واحلاطة للكرامة واملعاملة الالإنسانية ا          
  األمريكية لألبرياء؟
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  ملاذا السكوت على جرائم األمريكان البشعة؟ ملاذا؟
اليت ال ختجل مذيعتها من القيء امامنا بقـراءة         ) الفرات(رأيت ومسعت اخلرب مرة ثانية من قناة        

  نساء، وأطفال، يف الوشاش وكأن شيئا مل يكن؟ ) ٥( قتل مواطنني فيهم 
  رة أخرى ملاذا؟و تساءلت مرة وم

اخلوف واملداراة واملوقف الرمسي والظروف الصعبة وطبيعة الوضع        ( وإذا  كانت األعذار كـ      
  .... كذا كذا وما إىل ذلك من التربيرات اجلاهزة....) القائم

فلماذا ال يتم حتريك أوساط أخرى ال ختاف وال ختجل من قول احلقيقة، وحثها علـى قـول                  
كاا على وقف القتل والرتيف املستمر من قبل األمريكان، كما تتحركون           احلقيقة والتحرك قدر إم   

ضد اإلرهاب والتكفرييني ارمني وأعضاء حزب البعث الفاشي ارم ومنتسيب اجلـيش العراقـي              
  ... السابق الفاسد عدو الشعب واإلنسانية
  : أين أنتم من احلديث الشريف التايل

وال اذكر  ألين اكره     ..... " (ه ومن مل يستطع فبلسانه    من رأى منكم منكرا فليغريه بيد     " 
  ).ضعيفي اإلميان

  هل هناك منكر أكثر من قتل النساء واألطفال العزل وهدم البيوت على ساكنيها؟
  )!وال خجل لدى السياسيني(اما ختجلون !!! ايها السياسيون 

  ؟...أيها املسؤولون أيها العلماء أنا خصمكم يوم القيامة
 حزب الدعوة رأينا من حكمك السكوت عن قتل األبرياء من قبل األمريكان ويا ويل لكم                يا

  .... من التاريخ القادم وصفحاته وما تكتب
  "الساكت عن احلق شيطان أخرس" و 

  ...انتظر أجوبتكم وااماتكم يل
  ..و سوف أضيفها إىل األومسة اليت تشرفت ا

  ... اإلنسان يف العراق، أوقفوا، أوقفواأوقفوا قتل: أيها األمريكان الوحوش 
  صاحب احلكيم. د

  سفري السالم العاملي لندن
www.alhakim.co.uk 

  م٦/٩/٢٠٠٧
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   ٢٠٠٨-٠٧- ٠٢ - ) صوت العراق(

 ارسل هذا املوضوع لصديق

  

  ناصر احللفي: بقلم
  صيحة أنسانية اخرى للدكتور صاحب احلكيم

  حول قضية مطاربغداد
  اليت تقوم ا قوات األحتالل يف،ستفزازية ان األعمال اإل

اخلر،   ، العراق وهذه  العراقية  احلياة  مفردات  اخلطريةوالبسط  ا ، قات  يقوم  اليت 

احملتل يف كل يوم تشكل رسالة واضحة من احملتل اىل العراقيني على ان الوضع األمين يف العراق غري 
  مستقر ومفقود

  و العراقيون غري قادرون على بسط األمن يف بلدهم
 وحتويلها اىل كيان ضعيف حىت ختضع اىل ةاملنتخبوذلك من اجل سلب الشرعيه عن احلكومة 

مالءات اليت يريدون من خالهلا مترير أألتفاقية االمريكية العراقية وتوقيع عقود النفط طويلة األمد إلا
 من حرق سيارة حتملةمع كربيات شركات النفط األمريكي وماحصل يف مطار بغداد بالفتره األخري

 واخرىة بل يتكرر بني فتر،اوهذا احلادث ليس جديد ،مبا فيهم نساءموظفني يعملون يف بنك املطار 
  .هذا الشعب األيبء بدون ردع حقيقي هلذا احلالة من األستخفاف بأبنا

 ة وهو نداء واستغاث، لندن،وهلذا جاء بيان الدكتور صاحب احلكيم مقرر حقوق اإلنسان يف العراق
  :جلرائم حبق ابناء العراق األبرياء وهذا نص البياناىل اصحاب الضمائر يف العامل لوضع حد هلذه ا

  حرق العراقيات أحياء من قبل األمريكان
  إنتهاكات أخرى حلقوق اإلنسان يف العراق 

  تستمر اإلنتهاكات الفضيعة اليت ترتكبها القوات األمريكية يف العراق بوحشية فائقة
بقتل العراقيني والعراقيات على الشك بقيام منتسيب الشركات األمنية األمريكية ومرتزقة آخرين 

  والشبهة ورمبا حىت من اجل اللهو وقضاء األوقات
  اليت ال مثيل هلا.. و ال يزال هؤالء  باحلصانة 
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لي يف شركة بالك ووترز قنيو سبق ان قام املرتزقة بقتل إعداد كبرية من العراقيني والعراقيات العامل
وعراقي١٧ أم اكثر عراقيا  بتاريخ   الن١٦/٩/٢٠٠٧ة  ساحة  يف  ببغدادس  املرتزقة ،ور  هؤالء   

وال حىت ما يسمى وزارة ( الغرباء ال تعرف احلكومة العراقية وال املؤسسات األخرى عددهم 
 وال حىت أماكن ، وما يتقاضوه، وال اماكن تواجدهم،وال حتركام) حقوق اإلنسان يف العراق

  ....بلهم اعتقال العراقيني والعراقيات من ق
و هؤالء باإلضافة اىل القوات األمريكية ومنتسيب مديرية املخابرات العراقية اليت ال ختضع هي 

 أدوات ، وغريهم،كل هؤالء... كذلك للحكومة العراقية اليت يرأسها مدير خمابرات صدامي 
  .إنتهاكات قاسية للشعب العراقي

 ،جلهات من إيقاف إنتهاكات حقوق اإلنسانحنن نعلم ان احلكومة العراقية عاجزة عن منع هذه ا
 حممية ، متتلك من القوى اهلائلة ما يؤهلها الرتكاب هذه اإلنتهاكات،بسبب اا قوات حمتلة

  ... باحلصانة وبقوة السالح 
 حزيران ٢٧ يوم اجلمعة ،فقد ذكر مدير وحدة السيطرة يف مطار بغداد الدويل علي الصفار

ة، لشركات أمنية، أطلقت النار داخل املنطقة اآلمنة واحملرمة يف عربات مسلحة مدرع" إن ،٢٠٠٨
املطار، على سيارة مدنية تقل ثالثة من موظفي بنك الرافدين احلكومي داخل املطار، وأردم قتلى 

  ....نقال عن وكالة نيوزماتيك " داخل سيارم
  

 دقيقة من صباح ٤٥ثامنة ويف الساعة ال" ، ما حدث قائال"نيوزماتيك"وروى الصفار يف حديث لـ
يوم األربعاء املاضي، رأيت بنفسي، أفرادا من رجال الشركات األمنية، وهم يطلقون النار على 
  ".سيارة، كان فيها موظف يدعى طارق أبو زياد وامرأتان تعمالن معه يف حسابات بنك املطار

  
إطالق النار عليها، بسبب السيارة كانت قد احنرفت عن الطريق قبيل ان يتم "وأضاف الصفار أن 

  .حسب تعبريه" حفرة أو مطب يف الشارع
  

أفراد هذه الشركة كانوا على بعد يزيد عن مائيت متر، ومل يكن "وأكد مدير وحدة السيطرة أن 
يوجد ما يقلقهم، ألن مجيع السيارات واألشخاص، سيتم تفتيشهم باألجهزة الكاشفة والكالب 

ت بقيت بعد احلادث، تتفرج على السيارة وهي حتترق مبن فيها، إىل تلك القوا"، مضيفا أن "املدربة
  ".أن انطفأت النريان داخلها من تلقاء نفسها

من
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بقينا نراقب عن قرب احتراق السيارة، وهي من نوع أوبل محراء "ووصف الصفار ما شاهده قائال 

  ".اللون، ومل نتمكن من فعل أي شيء
  

لشركة األمنية، توجهت مع موظفني آخرين حنو السيارة، وبعد مغادرة أفراد ا"وأضاف الصفار 
  ".إلخراج اجلثث الثالث، وكانت متفحمة بالكامل

  
يذكر أن أفراد الشرطة العراقية املتواجدين يف املطار، وحسب مصادر غري رمسية، ال يسمح هلم 

ه بالكامل، من حبمل األسلحة يف هذه املنطقة، فضال عن أن مجيع من يدخل منطقة املطار يتم تفتيش
  . ".قبل شركة كلوبل الربيطانية، املكلفة حبماية املطار

  :الرابط 
http://iraqalaan.com/bm/Politics/3265.shtml  

  
  .إن استمرار إنتهاكات األمريكان حلقوق اإلنسان يف العراق مثرية للقلق العميق واجلزع الشديد

  
لحة وأفراد القوات العسكرية التوقف فورا عن جيب على القوات األمريكية ومنتسيب احلمايات املس
 مهما ، كما جيب حماسبة كل من يرتكب جرمية،مجيع أنواع اإلنتهاكات حبق العراقيني والعراقيات

ال كما كان .  وتقدميهم للعدالة، بطرق قانونية، ومعاقبة املقصرين وارمني،كان مركزه او وظيفته
  ... حياسب ارمني على أفعاهلم وإنتهاكام حلقوق الناسحيدث أيام نظام صدام ارم الذي مل 

  
 إن عمليات القتل غري املربرة هذه ما هي إال إنتهاكات واضحة ملعاهدة، وأخرى،و نكرر مرة أخرى

 والعراق اليت تلزم وجوب إحترام املدنيني واحلفاظ ، اليت وقعتها الواليات املتحدة،جنيف الرابعة
معلى أرواحهم وممتلكا.  

  
  صاحب احلكيم.د

 عضو املنظمة العاملية ، عضو جملس حقوق اإلنسان جنيف،مقرر حقوق اإلنسان يف العراق لندن
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   االمم املتحدة، عضو منظمة احلوار العقائدي الدولية سويسرا،للمدافعني عن حقوق االنسان دبلن
  
  www.alhakim.co.uk املوقع ٦/٢٠٠٨ /٢٨

   املتمثل بالرتيف البشريواهلام، ان هذا التداعي اخلطري
واملوجهة بشكل مباشر اىل الشعب العراقي فأن هذا التعامل ميثل ، وحمطة من حمطات القتل اجلماعي

  أخالقياً  شكالً ال
الذي تعدت جتاوزام ،  هلذا الشعب األيبةوال إنسانياً وال حضارياً فحسب، وإمنا صفة إذالل أكيد

ورسالتها والذين جتاوزوا   ،ةالذي ميثل روح األم،ملقدس عليه حىت وصل جتاوزهم على املصحف ا
   ة واألخالقيةنساني اإلةن هم خارج املعادلآعلى الكتاب املقدس كالقر

  إم أعداء اهللا وأعداؤنا 
  .ونسأل من اهللا أن يكفينا شرهم ويرد كيدهم إىل حنورهم

  
ناصر احللفي
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  كلمات أرمسها من عمق الوجدان
  إىل هذا الوجود الذي ميثل العطاء واإلنسان

  عندما يصبح احلزن حقيقة ثابتة.. يف هذا الزمن االستثنائي
  ك ؤيف تلك اللحظة نقر

  دمعة تغفو يف أجفان الفقراء 
  ونصرياً للمستضعفني واملظلومني والضعفاء

  يف زمن يصنعه الضياع، تنا بوجودناحىت أشعر
  يف أحرج الظروف، 

، كنت أنت املدافع األمني عن العراق وشعبه، من أشد اهلجمات شراسة يف تارخيـه املعاصـر               
   ....عندما تكالبت قوى الشر على بلد املقدسات

هي ضماد لكل   ، ونداءاتك قبل سقوط الصنم   ،  فقد كانت حتركاتك يف جمال حقوق اإلنسان      
ت العراقيني؛ ألن الوعي وقراءة الواقع بتأن هو الكفيل بتأسيس مرحلة مـستقبلية للعـراق               جراحا

وأن األمة اليت تعطي الدم مع الشهيد هذه أمة  ، يكون فيه صوت احلق من أوضح األصوات       ،شرقامل
  تعلم من أين تبدأ احلياة، 

 العراقيني وهـذه    ة معانا فأن معاناتك هي  ، ألن الشهيد أكرب من احلياة وأكرب من تراتيل احلزن        
  .مالحظة أسجلها يف زمن تتقاطع به احلقائق

  .إن الدكتور صاحب احلكيم أعطى كل ما ميلك هللا واإلنسان والوطن
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ا ال يستطيع ان يعـيش      حقوق اإلنسان هي حقوق متجذرة يف أصل الطبيعة اإلنسانية، وبدو         

اإلنسان كبشر بشكل طبيعي أن هذه احلقوق اإلنسانية لو أعطيت لإلنسان بشكل طبيعي لـتمكن               
  من تغري وجوه األشياء

  . ويف مقدمتها العثور على مطلب البشرية املتزايد حبياة متألها الكرامة والقيم األساسية 
واستقالالً عن الدولة، بل قبل نشأا،       ،هومن الثابت ان حقوق اإلنسان تولد مع اإلنسان نفس        

لذلك تتميز هذه احلقوق بأا قاعدة عامة واحدة يف أي مكان من املعمورة، فهي ليست وليدة نظام                 
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لذلك جيب االعتراف ا واحترامها ومحايتها؛ ألا جوهر ولب كرامة اإلنسان الـيت             . قانوين معني 
لَقَد كَرمنا بِني آدم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر ورزقْناهم من          و( : ن الكرمي يف قوله تعاىل    آأكدها القر 

  ).٧٠: اإلسراء (. )الطَّيباِت وفَضلْناهم علَى كَِثٍري ممن خلَقْنا تفِْضيالً

ُوال تقتP:  ومن ضمن احلقوق األساسية لإلنسان هو حق احلياة قال تعاىل          َْ َ ِلـوا الـنفس التـي َ َّ َُ ْ َّ ْ
ِّحرم اهللاُّ إال باحلق َ ِ ّ َ َّ َ..O )ومن أبرز مفردات حق اإلنسان يف احلياة هو احلرية واألمان          ) ٣٣: اإلسراء

  .الشخصي
ومن أرقى املواقف يف هذا االجتاه أن يقف اإلنسان مع الضحايا والفقراء الذين ال ميلكـون إالّ                 

شيء، ومن املدافعني والذين وقفوا مع اإلنسان وحقوقه هو          بعد أن سلب منهم الطغاة كل        ،الضمري
الدكتور صاحب احلكيم الذي طرح نفسه يف هذا االجتاه كداعية نشط ومدافع عن حقوق اإلنسان               
العراقي، ومل تبق منظمة دولية إالّ وحتدث فيها عما حيدث يف العراق من انتهاكات يف جمال حقـوق                  

 للعراقيني، وبذل اجلهود لتحريك شعوب العامل، وكذلك توثيـق          ومتابعة جرائم ما حيدث   ، اإلنسان
  .أمساء املفقودين يف املقابر اجلماعية والسجون باألمساء واألرقام والصور

كان حترك الدكتور صاحب احلكيم يف أروقة األمم املتحدة سواًء يف جنيف أو نيويورك خالل               
 يقوم به الدكتور؛ وخصوصاً عندما      ا كبري اي إنسان االربع قرن املاضي، وهذه التحركات شكلت موقف      

 إيرانية، مع العلم أن     قام نظام صدام ارم بتهجري مئات اآلالف من العراقيني؛ بدعوى أن هلم أصوال            
كل الدول األعضاء يف األمم املتحدة كانت تؤيد نظام صدام ارم عدا دولتني فقط مهـا إيـران                  

  .وسوريا
ولكنه كان يواجهه سـدوداً     ، د لرفع قضية هؤالء     وكان الدكتور يبذل أقصى اجلهو    

عالية من التكتل الدويل مع صدام وكان حيرص على إصدار قرار واحد فقط بإدانة النظام الصدامي                
فلم يفلح يف ذلك حىت قيام صدام باحتالل الكويت، حيث انفتحت له األبواب، ومت معرفة جـرائم    

  .صدام يف ذلك الوقت
وحصل على إدانات دولية رغـم أن       ، ور صاحب احلكيم اختراق هذا اجلدار     واستطاع الدكت 

هؤالء املهجرين قد سكنوا يف خميمات داخل إيران، وقسم منهم خرج إىل دول أخـرى كـسوريا                 
  .والدول األوربية

املهجرين
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املوقف السياسي الذي أعتمده صدام مع الدول األخرى وخاصة أمريكا وأوربا جعلها تتخـذ              
 اإلستراتيجية واالقتصادية والـسياسية،     انت ترى يف نظام صدام راعياً ملصاحله      هذا املوقف حيث كا   

  .فأن جرمية التهجري ذا العدد اهلائل تعترب جرمية كربى تصل إىل جرمية إبادة مجاعية
، ان البعثيني كانوا ينظرون إىل التهجري كهدف أساسي من أهداف سياستهم الرعناء يف العراق             

ير الدفاع العراقي السابق حردان عبد الغفار التكرييت يف مذكراته يف اجلزائر،            وهذا ما اعترف به وز    
  .وهو مقال من منصبه وهي كانت السبب يف اغتياله يف الكويت من قبل املخابرات العراقية

ـ اقترح صاحل مهدي عماش أن       : (جاء يف هذا النص من قبل حردان التكرييت        ري متـشيط   جي
إا فرصـة العمـر وجيـب       : وقال  : وتسفريهم إىل إيران    ،  اإليرانية شامل لكل احلاملني للجنسية   

 وبذلك خنلق مشكلة كربى إليـران؛ ألن        ،استغالهلا للتخلص من اإليرانيني خالل شهر واحد فقط       
وهذا العدد الضخم يكفـي إذا      . اإليرانيني املقيمني يف العراق يتجاوز عددهم النصف مليون نسمة        

كما أن العملية ستوفر لنا أمواالً ضـخمة ألننـا          ،  مشكلة كربى إليران  حتول إىل الجئني أن خيلق      
  . وهذا يعين املاليني ،سنمنعهم من نقل أي نقود أو حاجيات إىل إيران

وتقرر بعد مداوالت أن جيري تعديل على اقتراح عماش حبيث جيري تسفري اإليـرانيني علـى                
  .داً كما اقترح عماشوان يتم ذلك خالل ستة أشهر، وليس شهراً واح. مراحل

 بدءاً من بغداد والكاظميـة      ، مجاعية ةوهذا وابتدأت السلطات اخلاصة بتسفري اإليرانيني بصور      
 ومن سوء التقدير فقد وقعـت حـوادث         ،وكربالء، واحللة، والبصرة  ) األشرف(وانتهاًء بالنجف   

ون بزيارة مـدفن سـيدنا      التسفري قبل أيام قليلة من يوم األربعني وهو اكرب موسم يقوم فيه العراقي            
ويقومون هناك  .  من مركز حمافظة كربالء، بإعداد هائلة تبلغ املليون نسمة بعض املرات           Aاحلسني

بتنظيم مسريات عزائية كبرية، فقد تنقلب إىل مسريات ومظاهرات سياسية، وكان ـذه املناسـبة               
وما أن مسع بنبـأ     ، ماهري الغفرية الشيخ حمسن احلكيم كبري علماء الشيعة، يقوم بزيارة املدينة مع اجل          

االعتقاالت حىت قطع زيارته إىل كربالء، وعاد إىل النجف األشرف؛ احتجاجاً على ذلك، مما أثـار                
اجلموع اليت كانت هناك وبتنا ننتظر رد فعل عنيف من جانب اجلمـاهري، ودعيـت إىل القـصر                  

ومة كانت تتخذ قرارات كيفيـة      ودائما كانت القضية هكذا، فاحلك    . اجلمهوري حلل هذه املشكلة   
 يدعوين إىل حلها، فأنـا كمـا قـال          ة أو غري منتظر   ةغري مدروسة حىت إذا واجهت مشاكل منتظر      

  .حلّال مشاكل البعث، الرئيس مرة
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لالجتماع بالشيخ حمـسن احلكـيم يف       ) األشرف( يومها سافرت إىل كربالء ومنها إىل النجف      
م وتقرر بـث    ١٩٦٩ صفر   ٢٠لوقت عصر يوم األربعني     حماولة ملنع حدوث أية أزمة معه، وكان ا       

مما  هدأ فعالً مـن      . إشاعة يف كل األحناء تفيد أن احلكومة قد قررت االمتناع عن تسفري اإليرانيني            
  .ثورة اجلماهري اليت كانت حتتشد يف كربالء ومنع حدوث أي رد فعل

سن حول شط العرب    وقد محلت معي من بغداد تعليمات خاصة بشأن التفاوض مع الشيخ حم           
ان يطلب الشيخ حمسن احلكيم من احلكومة اإليرانية االنسحاب عسكرياً مـن            : على األساس التايل  

ضفة الشط، واحترام اتفاقية شط العرب القدمية، يف مقابل اإلفراج عن كافة املعـتقلني اإليـرانيني                
مـن حكومـة الـشاه      والكف عن تسفري أي إيراين، وكنا نأمل بذلك، أن يطلب الشيخ احلكيم             

باالنسحاب حىت إذا مل تستجب له حكومته قمنا حبملة دعائية جديدة ضدها والبد أن نرحبها، ذلك                
ألنه الشعب اإليراين له عالقة خاصة بالشيخ حمسن احلكيم، وكانت لألخري سلطة روحية كبرية على               

وكافـة الـشيعة إىل     .اينمما كانت إثارته ضد إيران تعين كسب الشعب اإلير        . كل الشيعة يف العامل   
ين صـالحيات واسـعة     يطلبت من الرئيس أن يعط    ) األشرف  ( وقبل أن أتوجه إىل النجف      .جانبنا

الختاذ القرار الذي أراه مناسباً بشأن محل الشيخ احلكيم على الوقوف معنا يف الصراع مـع إيـران     
  .وأجاب طليب، رغم خمالفة عماش لذلك

شيخ احلكيم يف بيته، وطلبت منه ان يكون االجتمـاع          اجتمعت بال )  األشرف( ويف النجف   
ونزل عند رغبيت وقد جرت بيننا حمادثات أكثر من سـاعتني ونـصف              .مغلقاً أي بيين وبينه فقط    

الساعة، شعرت بعدها، ان الشيخ احلكيم قوي وذكي إىل درجة كبرية وانه يؤمن باسـتمرار والء                
دثات شرحت له كيف أن احلكومة اإليرانية حتاول جر         ويف احملا  ،الشعب العراقي له أكثر من الالزم     

. وذكرت أن لدينا معلومات تؤكـد ذلـك       . اجليش العراقي إىل معركة جانبية إلهلائه عن فلسطني       
إن أية حـرب ال     : ولكن الشيخ حمسن كان أذكى من أن ينخدع مبثل هذه األمور فقد أجابين قائالً             

ا كان هناك مثل هذه اجلبهة فأن باستطاعة أية حكومـة           بهة داخلية قوية وإذ   جبميكن أن تكسب  إالّ      
أن حتارب أقوى دولة، واإليرانيون ليس جمرد جالية مهاجرة أم عراقيون أصالً ونـسباً ولكنـهم                

والقيام بطردهم ـ باإلضافة إىل انه عمـل   . عراقيون حرموا من اجلنسية العراقية يف العهود السابقة
دئ اإلنسانية ـ فأن من شأنه أن يضعف اجلبهة الداخلية اليت أنـتم   غري إنساين وخمالف ألبسط املبا

  .بأمس احلاجة إليها
لنفرض أن احلكومة اإليرانية ظاملة مخسمائة باملائة فما شأن اإليرانيني العزل املساملني            : وأضاف  

  الذين ولدوا، وتربوا، وعاشوا يف العراق مبوقف إيران؟ 



أنقر
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اعتقال بعض السياسيني من أمثال البزاز، وغريه كما أثـار          هذا وأثار باإلضافة إىل ذلك قضية       
م والذي ينص بـضرورة     ١٩٦٩ نيسان   ٤قضية القرار الذي اختذته القيادتان القومية والقطرية يف         

القضاء على املرجعية الدينية باعتبارها العقبة الكربى يف طريق مسرية احلزب، وقد أنكـرت هـذا                
م،  وأراين الفقرة    ١٩٦٩نيسان  ٧عدد  ) العمل الشعيب   ( يل جملة    القرار يف أول األمر، ولكنه اخرج     

كما جاءت يف القرار، فذكرت له انه ال علم يل بالقرار، وأنين سأحبث املوضوع مع جملـس قيـادة    
  .)١()الثورة

 من دسائس األعداء وتـشكل      وهكذا كانت املرجعية وستبقى الصمام األمان حلماية العراقيني       
  . إلدارة األزماتااهريي مجاحصانة فكرية وعمق

 
š†ÃÚÝ^Úý]°Š£]AêÏñ^mçÖ] 

هـذا املعـرض   ، هذه األيام افتتاح معرض احلسني الوثـائقي  ، األشرف   النجفشهدت مدينة   
هـذا  ، عـام  والعراق بشكل،يشكل تظاهرة ثقافية كبرية ألول مره تشهد مدينة النجف األشرف 

هـو حمـرم احلـرام      الزمان ،داد الفين الكبريمن حيث الزمان واملكان واألع، النوع من املعارض
شهر انتـصار  ،الدم علي السيف  وشهر انتصار، و شهر اجلراحات ،A األمام احلسني ءوعاشورا

ومادراك ما النجف األشرف عاصمة املعصوم  ,اما املكان هو النجف األشرف، القيم على األحنراف
  ....واألدب والشعراء ومدينة العلم والعلماء ،ةوعاصمة الثقافه األسالمي،

وتوظيفه ، الدور الريادي يف رسم هذا اجلهد     ، اما األعداد الفين فكان للدكتور صاحب احلكيم      
، وبفضاء اوسع  ،ا من زاوية اكثر انفتاح    ة احلسيني ةان  الثور  ، بشكل فين رائع جعلنا من خالله     

دوات فنيـة   أمه  اخالل اسـتخد   من   ااكثر نضوج ،  بطريقة للثورة املعرض يعترب قراءة جديدة      اوهذ
ذلك الرسم الذي ينقلنا اىل اجـواء       ، كثر مجاال كاللون واسمات والصور والرسم     أاعطت للعمل   

ـ  رمل ضدةمن خالل من   ،من مكه اىل كربالء     ، معركة الطف او حركة        جمـسمة ضـخمة    ةي
 وذه الطريقة وفر    ،استطاع الدكتور صاحب احلكيم ان يرسم عليها حركة  واهداف الثورة          

  ،بطريقة واعية ومعاصرة  ، ملعرفة الثورة ا اضافياعلينا فهم

                                                 
 .مذكرات حردان التكريتي) 1(

االمام
االمام
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 احلسينية  ةملعرفة حقيقة الثور  ،  صارخه لألجيال   ةوصيح،  للحق   اان هذا املعرض يعترب مهرجان    
  ،اهم مبدأ أساسي لوجودنا يف هذا الزمن األستثنائي  اليت تشكل 

ان هـذا   ، )صاحب احلكيم   ( العاملي الدكتور    السالموسفري  ، وقد اعلن املشرف على املعرض    
والذي كان يقام مسبقا يف العاصمة       ،A اخلامس عن اإلمام احلسني       هو املعرض الوثائقي التجرييب  

، لغرض اطالع الرأي العـام العراقـي  ،اال انه مت نقله إىل حمافظة النجف األشرف      ) لندن(الربيطانية  
  Aام احلسني واإلسالمي على ثورة اإلم،والعريب 

لوحـة ووثيقـة وسـجل      ) ٥٠٠( أكثـر مـن      علىحيتوي  ، ان املعرض ) احلكيم( وأضاف  
إىل يوم وصول األسرى من الـشام إىل كـربالء      ،  من يوم مولده   Aعن اإلمام احلسني     ، ورسالة

  :وأضاف احلكيم
ـّز على جانبني مهمني،       ان لى  ع Aتناول اجلانب األول ثورة اإلمام احلسني         املعرض قد رك

 إىل كربالء لغرض الشهادة بل انه خرج مـن اجـل            يقدمأا ثورة من اجل حقوق اإلنسان وانه مل         
راء األسـاتذة   آاإلصالح، وركز يف اجلانب الثاين على ما قيل يف الرأي العام العاملي والذي يتضمن               

ة واالملانيـة   باللغـات االنكليزيـة والفرنـسي     ( باإلضافة اىل املؤلفات األجنبية     األجانب  والكُتاب  
  .Aاليت أشادت بثورة اإلمام احلسني ) والربتغالية وغريها

واختتم حديثه ان املعرض سيتم إقامته قريبا يف مدينة كربالء املقدسة ومن مث سـيتم نقلـه إىل                  
بداع جديـد خيتلـف عـن     ا واخرى ب  ة بني فتر  يقتحمنا ويبقى احلكيم    ،باريس وبعدها إىل نيويورك   

 A يقولون ماعالقة االمام احلسني      ةوالغريب يف األمر هناك بعض األخو      ،بقاً سا  ةاألساليب املتبع 
 ،مام احلسني خرج وقاتل من اجل بناء األنسان ومن اجل حقوقه           ان اإل  ةحبقوق األنسان ونقول بأمان   

لِّلْعـالَِمني  وما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً     { وقال اهللا تعاىل   ،ة األكيدة لألنساني  ةضمانالألن حفظ الدين هو     
ومـا  { ( ٥٦الفرقان }وما أَرسلْناك ِإلَّا مبشراً ونِذيراً      {(  اخرى قال اهللا تعاىل    ةيآويف  ١٠٧األنبياء}

مل وحقوق األنـسان     ٢٨ سبأ } ولَِكن أَكْثَر الناِس لَا يعلَمونَ       ونِذيراًأَرسلْناك ِإلَّا كَافَّةً لِّلناِس بِشرياً      
 او القانون وامنا فطرياً اهللا او دعها يف األنسان ويبقى املعرض اخلامس رائعـة               ةتكن من صنع الدول   

   ا التاريخ من زاوية احلاضرأ وبانورما نقرةفني
  ... من األسئله لكثري ة كبريةوميثل هذا املعرض اجوب

احللفيناصر
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  التعليقات

  adill :االسم
 :التاريخ

27/01/2008 15:06:06 
والذي يواكب التطور وخياطب االنسان الغريب وغريه Aاحلسني صاحب احلكيم على هذا النمط اجلديديف نصرة االمام.احيكم واحيي د
وارجو تزويد  كما..Aى املعرض التفكري اجلدي النشاء متحف متخصص ملوروث اهل البيتمن القائمني عل وارجو..بلغته اليت يفهمها

الكوفة احد طلبة الدراسات العليايف اداب..االصليةولكم جزيل الشكر الزائر مبا يريد اقتناءه من صور وكتب منسوخة على غرار النسخ  
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   ٢٠٠٨ / ١ / ٢٧   إىل١ /٢من 
مهرجانه يف النجف اِالشـرف     )  الوثائقي التجرييب اخلامس      معرض احلسني ( اختتم  

 يوما شارك يف حضوره ومشاهدته أكثر من ربع مليون مـشاهد            ٢٥بعد أن استمر مدة     
ناء املراجع كافة واهليئات واملؤسـسات الثقافيـة   فيهم الكثري من علماء الدين وممثلي وأب    

والتوثيقية والباحثني واخلطباء وأساتذة اجلامعات واملثقفني والوزراء واملسؤلني والعامة الذين إستفاد           
  ) .فاملعرض جترييب(  منهم منظم املعرض إستفادة كربى وصل إىل حد تغيري بعض املعلومات فيه 

  

 لوحة توثيقية وصورة وبيان إحصائي وجمسم وخمطط وبانوراما         ٥٠٠تضمن املعرض أكثر من     
 سنوات متوالية يف    ٦توضيحية باأللوان والتواريخ واإليضاحات اسمة اليت إستغرق إعدادها مدة          

 ،ت يف لندن ونقل إىل النجف األشرف يف سابقة غري متوقعة يف تاريخ الثورة احلـسينية               ورشة أقيم 
وقص شريط اإلفتتاح مساحة السيد الدكتور حممد حبر العلوم بعد إلقائه كلمة اإلفتتاح يف              . والعراق

خاص أقامته إدارة العتبة العلوية املقدسة بني الصحن احليدري الشريف واملعرض الوثـائقي                
  ....الذي حضرته شخصيات وممثلو املراجع العظام وطالب احلوزة الدينية يف النجف األشرف

صاحب احلكيم. د

11/02/2008 
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  : مواضيع عدة منها ، غري العاطفي،أحتوى املعرض الوثائقي
  .نصوص الرسائل األصلية الواردة والصادرة من احلسني ورسائل العدو* 
حلـروب الـيت خاضـها      أختامه فـصيلة دمـه ا      هويته الشخصية   : حياة احلسني اخلاصة    * 

  ....باللغة العربية واإلنكليزية   ،سفراؤه....
  .اإلرهاب العام * 
  .الضربات الوقائية* 
  .سياسة األرض احملروقة* 
  .العقوبات اجلماعية* 
صـور املقـابر    . إنتهاك حقوق اإلنسان من قبل النظام األموي ومناذج من تلك اإلنتهاكات          * 

  اجلماعية منذ ذلك الزمان
  .طهاد العاماإلض* 
  ).من قتل من ( أمساء الشهداء وقاتليهم * 
  ).وليس أهل العراق هم العجم( شيعة خراسان هم عراقيون * 
  .التهجري القسري آلالف العراقيني من قبل احلكم األموي*  

  .اإلرهاب املفرط* 
  .خداع اجلماهري* 
  .القسوة املفرطة* 
  . احلسيينجمسمات توضح مراحل هدم وتطور وبناء املرقد* 
  .استعراض القوة* 
  .بانوراما املوقف العسكري* 
  .مسري اإلمام من املدينة املنورة ومكة املكرمة حىت كربالء املقدسة باألرقام والتواريخ* 
  .أراجيز الشهداء من أهل البيت واألنصار* 
  .احلوادث والشخصيات الواقعة على الطريق* 
ن كربالء إىل النجف األشرف تكريت املوصـل        صور جمسمة ألكرب ملحمة لنقل الرؤوس م      * 
  ). صورة تنشر ألول مرة٧٢. ( دمشق

  .جمسمات فنية للنساء املشتركات يف الثورة: يف الثورة  دور املرأة * 
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  صور وحياة الشهداء من خطباء املنرب احلسيين والعلماء* 
  .حركة احلسني اإلصالحية وأسرارها* 
  .جداول إحصائية دقيقة وتقديرية* 
يف أفريقيا وكيـف حيتفلـون       صور أحفاد جون واملنحدرون واملنحدرات من فضة النوبية         * 

  ...بإالمام احلسني 
الزعمـاء    صور الكتب األجنبية باللغات اإلنكليزية والفرنسية واألملانية والربتغالية وصور        * 

  .تعرض ألول مرة. األجانب والكتاب الذين أشادوا باإلمام احلسني
  ..رى اليت حتدثت عن الثورة احلسينية مبختلف اجلوانبالكتب األخ* 
  .. يف كربالء١٩٩١وثائق وصور عن انتفاضة آذار شعبان * 
  ...واألمم املتحدة .... أول مقربة مجاعية يف العراق* 
  ارم حسني كامل التكرييت يف الثالجة ومذكرات حردان التكرييت عن احلسني* 
  ....ي واحلسني الشهيد الفلسطيين فتحي الشقاق* 
  ...وعالقة ذلك بالثورة احلسينية.... شارون وصدام وبن زياد والتكفرييون * 
  .... وغري ذلك الكثري مما مل يعرض سابقا * 
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طوهلا    بلغ   ،العراقيات على أطول عريضة من القماش يف تاريخ العراق         و ،كما وقع العراقيون  
وعرب كثري .. زاهية وبألوان ) احلسني(  كلمة    كتب عليها حبروف ضخمة مجيلة     ، مترا ٢٦٠أكثر من 
  . يف تلك العريضة عن حبهم وإخالصهم للحسني ع منهم

مـن  % ٩٩عـات    ِأشادت إنطبا  ، صفحة ٨٤٢كما جتاوز عدد صفحات سجل الزوار على        
 كونه األول من نوعه يف تاريخ النجف األشرف         ،الزائرين والزائرات باملعرض وإعجام الشديد به     

  .والعراق
فلـها    ،شكر وتقدير للهيئات واملراكز التالية يف إجناح هذه الفعالية األوىل من نوعها مشكورة        

  :التثمني العايل 
   

  .إدارة العتبة العلوية املقدسة* 
  .هيد احملرابمؤسسة ش* 
  .منظمة املرأة املسلمة* 
  مكتب الشهيد الصدر يف النجف األشرف* 
  ).ص(املكتبة احليدرية يف شارع الرسول * 
  .صحيفة الزمان* 
  .صحيفة الصباح* 
  صحيفة املواطن* 
  .جملة النجف األشرف* 
  جملة رياض الكوثر* 
  .جملة الصديقة* 
  .صحيفة الوالء* 
  .صحيفة البالغ* 
  واءجملة ح* 
  .قناة فوكس الفضائية* 
  .قناة الفرات الفضائية* 
  .قناة النهرين الفضائية* 



لنهضة
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  .الوكالة الشيعية لألنباء* 
  .قناة السالم الفضائية*
  قناة الغدير يف النجف األشرف* 
  .قناة الفيحاء الفضائية*
  اذاعة النجف األشرف* 
  اذاعة املعارف* 
  مساحة الدكتور السيد حممد حبر العلوم* 
  .مكاتب املراجع العظام يف النجف األشرف* 
  .منظمات وشخصيات أخرى* 
  .مكتب أمام مجعة النجف األشرف* 
  .حمافظ النجف األشرف* 
  مساحة السيد عبد العزيز احلكيم* 

 تسلمه بيد الشكر اللوحة التذكارية اجلميلة مـن أهـايل النجـف             ، عاليا ،يعتز منظم املعرض  
  :اِألشرف اليت جاء فيها 

 ، وطالب العلوم الدينيـة    ، واملكتبات ، ودور النشر  ،م أهايل مدينة النجف األشرف كافة     باس" 
الـدكتور الـسيد    "   يثمنون ويشكرون جهود      ، يف مدينة النجف األشرف    ،وخطباء املنرب احلسيين  

 وما  ، هو وأهل بيته وأصحابه    Aعلى إقامته املعرض اخلاص  اإلمام احلسني        " صاحب احلكيم   
ملعرض من خمطوطات وجمسمات وصور تشرح واقعة الطف اخلالـدة فـشكرا للـسيد              وثقه هذا ا  

 وفقه اهللا خلدمة الدين احلنيف وخلدمة أهل البيت عليهم الـسالم            ،ثانية  الدكتور جلهوده املباركة    
  .وخلدمة سيد الشهداء 
  النجف األشرف

   ." .١/٢٠٠٨ /١٢ ، ١٤٢٩ حمرم ٣

  صاحب احلكيم. د 

 

 التعليقات
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  :االسم
  الواحد عزيز عبد
  :التاريخ

15/02/2008 00:23:28  
  

 االخ الدكتور احلكيم
 السالم عليكم

 . النجف الذي يروي وال جيف ملثل هذا فليكن عطاء
  .تقف سبيل والوسر على بركة اهللا يف هذا ال

  
  :االسم

  احلكيم صاحب. د 
  :التاريخ

12/02/2008 22:03:05  
  

  علي القطيب القديرلسيدأستاذي الكبري ا
 لسطوركم الكرمية كلي تثمني وتقدير

 وال اكتم عليك انين كنت متهيبا يف حتدى ،تمر اىل هجرنقلت ا ال و كم كنت امتىن ان تكون حاضرا يف تلك املبادرة الفريدة اليت
جهة وما تعرفه عن النجف األشرف اليت تزخر   منAاخلاطئة اليت ترتكب يف تلك املدن املقدسة مبناسبة إستشهاد احلسني  املمارسات

 بالعلماء والباحثني واملدققني والناقدين بعمق االعماق
 عرضا وثائقيا الول مرة بعيدا عن العاطفة اليت Aثورة االمام احلسني  ملسرية طويلة يف عرضاال انين ادعي اين قد بدأت اول خطوة 

الكثيف بل التأييد والدعم الذي القيته ليس فقط   واحلضور، وجنحت ذلك النجاح غري املتوقع،اىل تلك املمارسات السيئة اليت تعرفها تقود
الواعني من احملافظات   ورمبا اليب دعوات، ومل تذهب جهود السنوات الست هباء، اتوقعهمن املثقفني ولكن من عامة الناس وهذا ما مل اكن

املوقع الكرمي ولكين سارسل لك بعضهاعلى بريدك الذي يعجبين ان   ال اعرف كيف ارسل بعض الصور اىل هذا،األخرى لنقله اىل هناك
  رين دائما بلطفك وكرمك الالمتناهيعلى الدوام الف الف تقدير وتثمني النك تغم اكون على اتصال معه

  اسلم حملبك على اخلري وليس ذلك بغريب منك فانت اهل لإلحسان و
  بل عادتك اإلحسان

  القطيب علي :االسم صاحب
  18:31:21 12/02/2008 :التاريخ

علمية وفنية يف تأريخ احياء الشعائر احلسينية جاءت بشكل فين  ظاهرة.. ير جهد عظيم وسعي مشكور ومبادرة مميزة تستحق كل تقد
املدافع عن املظلومني يف كل  وايها. عليهم السالم . عهدنا بكم أيها املدافع عن الطيبني الطاهرين من آل البيت  وهذا، وعصري مدروس 

  .مكان
  .وندعوا لكم بعظيم األجر. وقع موقعكم أو يف هذا امل أمتىن أن نرى هذه الصور أو بعضها يف

  . املخلص علي القطيب
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 للدكتور صاحب احلكيم، معرض احلسني الوثائقي اخلامس، خراً يف مدينة النجف األشرفؤأختتم م

...  
ليت نستطيع من خالهلا ا،ضاءات رمست لنا جمموعة من اإل، تظاهرة ثقافية كبرية، شكل هذا املعرض 

  .من عدة اجتاهات ،الثورة احلسينية ة قراء
الثورة من زاوية معاصرة  ن يوظف أدوات جديدة لقراءت أ، لقد استطاع الدكتور صاحب احلكيم

   ... األخرىةبعيداً عن الطرق التقليدي ،
ل فين رائع هذه األدوات بشك، استطاع ان يوظف و،لون والقلم والصورة واسمةلفقد اعتمد ا

وهذه  ،نال قبول اجلميع و،ةظهار فكر الثورة احلسينية باسلوب الفت يستحق أكثر من وقفإل
يام العرض ربع مليون حمب ألهل البيت شاهد أ الذي بلغ عددهم ،ها بعيون احلضورأاحلقيقة نقر

  .ة سألاملعرض وسر يف هذه امل
 لوحة وقطعة وخريطة تنشر ألول ٥٠٠حيث تضمن حوايل ، العرض هو األول من نوعه  ان هذا

والكتب  ) A(وصور الشخصيات الدولية اليت أشادت باحلسني ، منها خرائط ومعلومات ،مرة
 A( ونصوص الرسائل األصلية الواردة والصادرة من اإلمام احلسني  ،األجنبية باللغات العديدة

 ،والعقوبات اجلماعية ،قةوسياسة األرض احملرو ،الضربات الوقائية و،وكذلك اإلرهاب العام، )
وشيعة خراسان ) من قتل من(وأمساء الشهداء وقاتليهم  ،وانتهاك حقوق اإلنسان واالضطهاد العام

 وخداع ،واإلرهاب املفرط،والتهجري القسري لآلالف ) وليس العراقيون هم العجم ( هم عراقيون 
  .  ومراحل تطوره، والقسوة املفرطة،اجلماهري

 اسني اخلامس الوثائقي حبلة جديدة ختتلف عن سابقاا وكانت حتمل طعم لقد ض معرض احل
من خالله ما نقلنا الدكتور صاحب احلكيم اىل ساحات الطف اىل يوم كربالء ، صيلةأ ونكهة اخاص

 يف عمق ةعظم ملحمأين الذي سجل يوحركة الركب احلس ، وايام حمرم، األشرفيف مدينة النجف
 ،وعويل األطفال ،واصوات اخليول  ، وكربالء األرض،ةرض تعيش الثوروانك يف هذا املع، الزمن

 احلسينية من ةوهذه الصور ختلق لدى املتلقي والدة جديدة من الوعي لقراءت الثور، وحرق اخليال
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 ا طيبا تطورةباعتبار هذه اخلطو ، من الوضوح والقراءة والتدقيقة بالفضاءات الواسعة مليئةزاوي
  . ةجتاه معرفة احلقيقاهل البيت وزيادة الوعي بأباجتاه نشر ثقافة 

كذلك هناك دور ريادي للمرأة اليت شاركت يف ثورة االمام احلسني جيسد الدور العظيم هلا يف 
مساء اجليش االموي حسب احلروف أ وهناك ركن ، بالثورةامرأة شاركت) ١٨( الثورة ويذكر

هناك عرض للشهداء والعلماء الذين و ،Aوكذلك هناك ركن للشهيد مسلم بن عقيل  ،االجبدية
   ،ساة االمام احلسنيأشاركوا وكتبوا وسامهوا يف عرض م

 ان ثورة االمام احلسني كانت  :لكنين اؤكد على نقاط مهمة جدا مل تثر ومل تسمع ومل يكتب عنها
بطرا  انين مل اخرج اشرا وال ( يف مقولته الشهرية احلسنيحيث طاملا اكد ،من اجل حقوق االنسان

   ،واالصالح هنا تعديل املعوج ،) ولكنين خرجت لطلب االصالح يف اميت جدي 
حيث جتولت يف ،  قمنا معارض كثرية يف العديد من دول العاملأالسيد صاحب احلكيم لقد : وقال

وضحية ، لف شهيدول معرض يف لندن مع بداية الثمانينيات ألأقمنا أحيث  و، دولة٥٥اكثر من 
ويف كل القارات ، ها معارض يف نيويورك ويف استرالياتمث تبع،  صدام الدمويمن ضحايا نظام

يف كل من نيوروك وجنيف عن طريق ،  حيث كنت احضر اجتماعات االمم املتحدة،اخلمس
كثر دول العامل أوصل صوت العراقيني املظلومني يف أستطعت ان او، عضوييت يف هذه املنظمة الدولية

املعرض الدويل التجرييب يقام بالتعاون مع ادارة العتبة العلوية املطهرة اليت من اجلدير بالذكر ان ."
   ....قامت بتذليل كل الصعوبات خلروج املعرض بشكل ألئق ومقبول

طرح الدكتور حيث  ،عن العواطف واألنفعاالت وبعيداً ، فيها الكثريأ ويبقى هذا املعرض رسالة نقر
ة العربية واالنكليزية غرقام مل تنشر سابقا وباللأوب ، وتارخيية وثائقيةةصاحب احلكيم الثورة بطريق

  .يف سابقة تارخيية فريدة .... 
فاصبحت خيمـة     ختطت املكان والزمان   ةألن الثور  ،نسان والتاريخ  لإل ة موجه ةويبقى املعرض رسال  

  ...ة انساني
  ناصر احللفي

 ٢/٢٠٠٨ / ١٤  
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  ٢٠٠٨معهد جنيف مينح احلكيم شهادة تقديرية 

  
من اليمني الدكتور امحد اجلليب فالسيد حممد صادق احلسيين فالدكتور احلكيم فجالل الطالباين  
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٢٨العدد –حوارات –مجلة النجف األشرف 

جمع أكثر من ملیون توقیع في أطول عریضة 
في التاریخ

الدكتور صاحب جواد الحكیم

وسفیر السالم العالمي... النسان مقرر حقوق ا

فائق عبد الحسین .. حوار 
الشمري

في بلد قفل بالحدید .. عشق اإلنسان واحترم حقوقھ..انھ رجل عشق الفقراء والمظلومین والمضطھدین 
والنار فقرر ان یھاجر لیرسم شكل قلبھ ولون ذاكرتھ في رحلة امتدت بین االلم والجرح منذ ان نزع عنھ 

الخوف ووضع قدمیھ في مطار قبرص مھاجرا باحثا عن مغیث لشعب ثكل حد االمتالء في مملكة ثوب
..الشیطان

راكضا دون ھوادة الیتوقف اال النتظار الدھشة التي التاتیھ ابدا ولم یحمل معھ غیر حبھ لمدینتھ ووطنھ فكان 
لنا معھ حوار تجولنا من خاللھ في انھ الدكتور صاحب الحكیم الذي كان..ابنا بارا للنجف ووفیا للعراق 

ذاكرة امتالت بآالف االھات والصرخات لضحایا التھمت اجسادھم الغضة ماكنة القمع واالضطھاد ذات لیل

اخلامسال     والعذاب..  تحمطا:  فصل الوطن بني



٢١٢

انا مفقود رسمیا في قبرص 

َكنت طبیبا لالسنان لفترة معینة من الزمن : النجف االشــــــــــــــــرف 

كیف .. ثم تخلیت عن ھذه المھنة مھاجرا نحو االنسانیة وحقوقھا
كانت تلك الرحلة؟ وما ھي اسبابھا؟

وكانت اآلولى (ة رحلتي الى الخارج الثانی: الدكتور صــــــاحب الحكیم 
وكانت بتوفیق هللا ) لألختصاص من كلیة الجراحین الملكیة في لندن

تعالى بعد ان حصلت على معلومات مؤكدة ان النظام سوف یعتقل 
وكنت قبلھا قد اعتقلت بتھمة إخفاء (جمیع الرجال من آل الحكیم 

وكنت محظوظا جدا ان ) الشھید السید مھدي الحكیم في بیتي بالكوفة
ف انعقاد مؤتمر لألطباء في قبرص وكنت احد المرشحین صاد

للحضورمع زوجتي الدكتورة بیان اآلعرجي وكانت السلطات االمنیة مطمئنة تمام اإلطمئنان لعودتنا مرة ثانیة الى القفص البعثي باعتبار 
یھا اسماء وصور االطباء خاصة بتلك ان جمیع األطباء المؤتمرین قد سافروا بجواز واحد وھو عبارة عن ورقة رسمیة واحدة وضعت ف

السفرة العلمیة الطبیة وال یعلم األغبیاء من جالوزة االمن الصدامي انني اخفیت جواز سفري الخاص بي وبزوجتي واطفالي تحت غالف 
فصل جدید لیبدأ ١٩٨٢حقیبتي ، وحال وصولي الى قبرص ھربت فورا بدون حضور المؤتمر مع زوجتى الى بریطانیا و كان ذلك عام 

من حیاتي تنفست فیھ عبیر الحریة الذي ال یعرف رائحتھ اال من ذاق عذاب وروائح المعتقل وفور وصولي الى بریطانیا تشرفت مع 
في األدبیات ) حقوق اإلنسان( الشھید السید مھدي الحكیم واخوة اعزاء في تألیف منظمة حقوق اإلنسان في العراق لیدخل مفھوم 

. في ھذا البلد المنكوبالعراقیة السیاسیة
محاكمة صدام كانت في فترة من الفترات عندما یتكلم عنھا البعض یتھم بانھ انسان حالم وامنیاتھ ضرب من الخیال : النجف االشرف 
ف لكن صاحب الحكیم كان ال یصغي لتلك االصوات حتى جاءت اللحظة الحاسمة ووقف الطاغیة خلف القضبان ، كیف یص.. وحراثة بالبحر

الحكیم شعوره وھو یرى السجان في الزنزانة ومن ثم یعدم؟
كنا نحاول ان ندفع أصحاب القرار والمنظمات الدولیة لتفكر في محاكمة صدام باعتباره مجرم حرب ومجرما ضد : الدكتور صاحب الحكیم

صحة إدعاآتنا وباإلضافة الى الحضور الفاعل اإلنسانیة في المنفى اي بدون حضوره ونحاول بطرق عدة كإبراز الوثائق العدیدة التي تثبت
في المؤتمرات الدولیة في األمم المتحدة في جنیف ونیویورك او المھرجانات العالمیة اإلنسانیة في الصین وجنوب أفریقیا وأمریكا 

ل الغربیة في ذلك الوقت مع الجنوبیة وغیرھا ولكن كان العمل شاقا وأكثر األحیان مجھدا وربما یصل لحد الیأس بسبب وقوف جمیع الدو
ولكن هللا من علینا باحتالل صدام للكویت وشكرا لتلك البادرة التي فتحت الباب على مصراعیھا حیث عرف العالم .. نظام صدام المجرم

لى الشعب وقتھا درجة وحشیة ھذا النظام وخبثھ وكذبھ الذي كان یدعي الدفاع عن العرب واذا بھ یضطھد شعبا عربیا آخر باإلضافة ا
.. ولم یكن تقدیم صدام للمحاكمة حلما بقدر ما كان قدرا یجب تحققھ على المطلعین حقیقة على جرائمھ.. العراقي فضال عن احتالل ایران

واتذكر كیف بكیت بحرقة خالل المقابلة على الھواء مباشرة في التلفزیون البریطاني عندما كنت اعرف بھا المجرمین الذین كانوا یدخلون 
یوصیني بإشارات من یدیھ ) خلف العدسة كما تعرفون (القفص واحدا بعد اآلخر ، للمشاھد والرأي العام البریطاني ، وكان المخرج أمامي 

وربما تشاركوني الرأي اننا كنا وال نزال نتمنى ان ال .. ان اصبر واكتم عواطفي و اظھر بموقف متزن ، ولكن ذلك من الصعب تحقیقھ
وقد كتبت وقتھا انني من الشامتین بصدام وأفراد عائلتھ ونراه الیوم وھو یمسك القرآن الذي لم .. كمة بھذا األداء المترديتكون ھذه المحا

.یشاھده احد ماسكا للكتاب الكریم طیلة أیام حیاتھ
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ربع قرن من حقوق االنسان في العراق

لقد جمع االستاذ صاحب الحكیم عشرات اآلالف من التواقیع وجمع اكثر من ھذا الرقم من الصور التوثیقیة واالدلة التي : النجف االشرف
الحكیم بعد تحقق الحلم یقف اعلى التل للمراقبة فقط لماذا لم یدفع بكل اوراقھ تدین وبشكل ال یقبل الشك الطاغیة ، لماذا نرى صاحب 

وتواقیعھ لتكون شاھد اثبات في محاكمة العصر؟
أطوال عدیدة من القماش األصفر ( لقد جمعت اكثر من ملیون توقیع في أطول عریضة في التاریخ صنعتھا من : الدكتور صاحب الحكیم

أسبوعا ٣٣٣والذي اسمیتھ بأنھ أطول إعتصام في تاریخ العراق والعرب بل واإلسالم إذ استمر لمدة ) مروھو شعار اإلعتصام المست
عاما ٢٥انا لست على التل بعد : وأقول .. ج والزوابع وقف خاللھا المعتصمون والمعتصمات طول ھذه المدة الطویلة في البرد والثل

اما عن الشق االخر من السؤال، لماذا لم یدفع بكل اوراقھ وتواقیعھ لتكون شاھد .. متواصلة من العمل ضد النظام الصدامي البعثي المجرم
تقریر عن اغتصاب وقتل وتعذیب ( تمدت كتاب ان المحكمة العلیا المختصة بجرائم صدام واعوانھ قد اع: اثبات في محاكمة العصر؟ اقول

.كوثیقة رسمیة تعتمد علیھا المحكمة المذكورة) امراة في بلد المقابر الجماعیة العراق٤٠٠٠اكثر من 
ھل لالستاذ الحكیم مؤلفات ؟ ماھي ؟ المطبوع منھا او المخطوط، وھل من مشاریع مستقبلیة في ھذا المجال؟: النجف االشرف

قد الفت اول واكبر كتاب في تاریخ العراق عن المرأة العراقیة وھو تقریر عن إغتصاب وقتل وتعذیب أكثر من : ب الحكیمالدكتور صاح
موسوعة عن قتل مراجع الدین وعلماء وطالب الحوزة الدینیة في بلد المقابر ( إمرأة في بلد المقابر الجماعیة وكما الفت اكبر ) ٤٠٠٠(

ا اني عازم على توثیق الشھداء و المعذبین في العراق والكتابان اعاله لیسا الوحیدین الذین اصدرتھما فقد صدر ، كم) العراق: (الجماعیة 
االطفال ضحایا ابریاء للقمع (و١٩٩١عن إنتفاضة آذار الجبارة عام ) عذاب بال نھایة(و) التقریر الدولي لحقوق االنسان في العراق( لي 

وھناك اصدارات اخرى كثیرة تجدوھا في موقعي الناشيء وانا االن اعد مشروعا لتوثیق الشھداء ) ألھوارقتل اإلنسان في ا( و) السیاسي
وثیقة و صورة وامر اعدام من قبل النظام المجرم ، وتقاریر منظمات دولیة عدیدة بلغات ٨٠٠٠في العراق و ادعي انني املك اكثر من 

ن یطویھا النسیان فإني احس ان لھؤالء الضحایا العراقیین من الرجال والنساء الحق مختلفة واني في سبیل ترتیب ھذه الذخائر قبل ا
علینا وواجبنا تخلیدھم وتبیان مظالمھم بعد ان عم االرھاب في العراق ولم یعد حدیث الشارع اال انقطاع الكھرباء واالمن المتردي 

.وصعوبة العیش وازدیاد البطالة

األنتھاكات مستمرة

كان االستاذ الحكیم في یوم ما یحارب عنوانا واحدا ویدعوا لمحاكمة طاغیة عرف شره ومكره، اما االن فحقوق االنسان : رفالنجف االش
تنتھك یومیا في العراق وعلى مدى السنین الثالثة التي اعقبت سقوط الطاغیة ولیومنا ھذا وبصور شتى من ذبح وقتل وخطف وعبوات 

یقیم االستاذ صاحب الحكیم حقوق االنسان في العراق؟ وھل كتب على ھذا الشعب ان یكون مستباح الخ، كیف..ناسفة وسیارات مفخخة
الدم؟

بالرغم من التطور الھائل في مختلف مجاالت حقول حقوق اإلنسان في العراق و التنعم بحریة الكالم والصحافة و : الدكتور صاحب الحكیم
لكن لماذا یقتل األطفال والنساء والمدنیون یومیا وبشكل جنوني ، ھل ..!! ي الخریطة الدولیةاإلعالم ، اال ان العراق أضحى اخطر منطقة ف

، في السابق كان ) ان الشعب العراقي اكثر اشد بلدان العالم وحشیة(یستحق الشعب العراقي ان تصفھ احدى المنظمات الدولیة بأنھ 
ُنتم تتحدثون عن جرائم صدام ونظامھ المجرم ما بالكم اآلن لماذا یذبح الناس في العاملون في المنظمات الدولیة واالنسانیة یقولون لنا ك
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؟ ..العرب واالجانب أیاد في ذلك وھذا صحیح فمن یأویھم وكیف تیسر لھم وسائل االختفاءُاالسواق ویخطف األبریاء واذا كان لبعض 
األطفال األبریاء وعمال البناء الذین ال یملكون قوت یومھم وتنتظرھم زوجاتھم واطفالھم واذا بھم جثث مقطوعة الرؤوس ، وایدي ھناك 

حایا، وآالف االیتام واالرامل اتعلمون ان العراق یحوي اكثر البلدان في العالم بھؤالء الض) المحمیة(وارجل ھنا ؟ لماذا ال تفكر الحكومة 
لقد كتب على ھذا الشعب ان یكون مستباح الدم وان یموت باإلضافة الى ذلك جائعا .. أرامل وایتام لیس لھم معیل ماذا وكیف یأكلون ؟ نعم 

..!!ھو وأطفالھ ونساؤه 

موسوعة العلماء

ما ھي امنیات االستاذ صاحب الحكیم ؟ وھل سیـأتي الیوم الذي یتوقف الحكیم عن : فالنجف االشـــــر
امنیاتھ وتتحقق جمیع احالمھ ؟

وأول ما اتمناه .. أتمنى اشیاء كثیرة والتمني رأس مال المفلس: الدكتور صـــــــــــــــــــاحب الحكیم
موسوعة عن (طبع كتابي السابع الموسوم وانا اآلن في انتظاره بشوق حار وأعد األیام لتحقیقھ ھو

والذي یقع في ) قتل مراجع الدین وعلماء وطالب الحوزة الدینیة في بلد المقابر الجماعیة العراق
عاما ٢٠صفحة من القطع الكبیر حجم ھذه المجلة المباركة الذي صرفت من اجل انجازه ٣٨٥٠

بعض وثائقة ، وھذا الكتاب یخلد جھاد وآالف الدوالرات لصف حروفھ وإنجاز صور ضحایاه وضم 
مراجع وعلماء الدین في العراق ویذكر حیاتھم وتضحیاتھم ومواقفھم وادعي انھ لیس لھ مثیل في 

.تاریخ التشیع والعراق
كما اتمنى ان أخلد بقیة الشھداء الذین أحتفظ باالف الصور عنھم وكثیر من حیاتھم وكذلك المعذبین 

ین لھم حق علینا ان نخلدھم ونذكرھم ونعلم األجیال بمآثرھم كما أتمنى ان أقیم والمعتقلین ، ھؤالء الذ
متحفا لما تحتوي علیھ منظمة حقوق اإلنسان في العراق من آالف الصور والمستندات وأوامر باالعتقال وشھادات وفاة باالعدام وتقاریر 

ما اتمنى ان یعود لي بیتي الذي صادره النظام الصدامي المجرم في المنظمات الدولیة التي تتحدث عن جرائم النظام الصدامي المجرم ك
ألعود بقرب بطل اإلسالم الخالد ) وبعد ان یئست من عیادتي وعیادة زوجتي الدكتورة بیان االعرجي ومكتبتي المنھوبة(النجف األشرف 

) .في بلد األئمة الھادین( نسان كما اتمنى ان أرى توقف الذبح والقتل في العراق بل وتوقف جمیع انتھاكات حقوق اال
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  .ال حقوق اإلنسانيشكل اية متواضعة لتوثيق اجلهود الكبرية للدكتور صاحب احلكيم يف جم

أما أخ لك يف الدين او      : الناس صنفان : ( يف عهده إىل مالك األشتر     A قال أمري املؤمنني علي   
  ).نظري لك يف اخللق

 ومدرسـة   ، كل هذه املفردات يف مصداق واحد، وهو اإلنسان        A فقد مجع أمري املوحدين   
  .مليئة بقيم بناء اإلنسانAأهل البيت

ي أصحابه والعامة أن يكتبوا حاجام على األرض لكـي ال            يوص  Aوكان اإلمام السجاد  
  .يرى ذل السؤال يف وجوههم وهذه قمة اإلنسانية

وكم حنن اليوم حباجة إىل هذه الثقافة اليت متثل صوت اإلنسان وصوت العقل وصوت احلكمة               
  حنن حباجة إىل صوت اسـتثنائي كـصوت اإلمـام          ،ال صوت التطرف والغلو والتكفري    ،  والتدبري
: فيجيبه أحد اخلوارج  ). من علمكم قتل الناس على آرائهم     : (عندما كان يقول للخوارج    Aعلي

: ، مث يزيده ويعلمـه    ) لك كل ذلك   :(Aفيقول اإلمام ). أين ال أرى ما تقول وال أصلي خلفك       (
ولكـن بـيين وبينـك ظلـم        ( :، مث يستأنف اإلمام حبدود ذلك قـائالً       ) بل ولك أكثر من ذلك    (

ويعلمه أكثر مما    ،لهم فله احلقوق اليت يؤمنها اإلمام له      ظ ما مل يتجاوزعلى اآلخرين أو ي      ويعين).الناس
 وهذه ليس من شيم     ،فإذا خرج عن دائرة العقل واحلوار فيتحول إىل كائن متطرف وتكفريي           ،يعلم

اإلمام  أعطى   وهلذا  ). ١٠٧:اءاألنبي ( Oوما أَرسلْناك ِإلَّا رحمةً لِّلْعالَِمنيP     :اإلسالم، قال اهللا تعاىل   
  .ه للدفاع عن أنفسهم رغم أن أفكارهم تتقاطع مع دين احلقئفرصة حىت إىل أعدا

 األمة اليوم من قتل وتشريد واضطهاد وظلم وجري وقتل للعقول           اوحالة التداعي الذي تعيشه   
إلنـساين  يف زمن الترهل يبقى الـصوت ا       ،وأصحاب الكفاءات يف زمن الوعي واحلرمان واجلوع      

 يف هذا الزمن االستثنائي، وان هذا اجلهد املتواضع حول جهود الـدكتور             االصوت األكثر وضوح  
ه يف  ئصاحب احلكيم ما هو إالّ شذرة من شذرات ما قدمه الدكتور صاحب احلكيم وجزء من عطا               

ويبقى صوت حقوق األنسان من أمجل واصدق األصوات  الـيت يـسمعها              ،جمال حقوق اإلنسان  
  .ضعفاء أنه  صوت ملن ال صوت لهالن وون واملظلومواء واحملرومالفقر

  مت بعون هللا 
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