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 مالحظات حول شهادة احملامي سليمان اجلبوري

 الرفيق اجملاهد صالح املختار 
 

الذي توكل للدفاع انتهت حلقات مقابلة احملامي سليمان اجلبوري مع قناة الفلوجة 
يف سجون االحتالل  سراناأاء القيادة وغريهم من معتقلينا و عضأعن بعض الرفاق 

دي صورة كاملة مريكي ، وكنت قد قررت االنتظار حلني انتهاءها كي تتكون لاأل
حقيقة كشف عنها ن وقد اطلعت على كل احللقات وضح اآلأعما قاله ، وهلذا 
 -كما نسقنا مع غريه   –اكمات نسق معه طوال احملأنين كنت أنفس احملامي وهي 

عالمية ومعلومات عن إمن بيانات وتقارير  احلزب سرانا عربه ما يصدر عنوصل ألأ  و 
واقفهم ضافة لرسائل دعم وتقدير ملإيف العراق ومقاومته وعن احلزب ، الوضع 

يف  مهماا  سرى ، وكل تلك الرسائل كانت عامالا ورسائل شخصية من عوائل األ
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ي  ثبت هنا وللتاريخ بأن احملامي سليمان اجلبور أ  سرانا ، و أحتقيق انفراج نفسي لدى 
العب مبا كلف بنقله وجتنب استغالل دوره هذا لتحقيق تومل ي ميناا أو  كان صادقاا 

 ن احملامي اجلبوريأن نتذكر بأوعلينا  . مكاسب شخصية وهذه حسنات حتسب له
ام بسبب تبنيهم لقضية الدفاع عن كثر من حمأاستشهد تعرض ملخاطر الدفاع حيث 

يف تعزيز املعنويات  مهماا  كان عامالا سرانا  أ ضافة لطمأنةإسرانا ، وما قام بنقله أ
صفيات دموية ونشر لديهم فتعمقت ثقتهم حبزهبم بعد فرتة عزلة كاملة وترهيب وت

هنم أشعورهم ب ن احلزب انتهى وتعاظمأسريهم تقول بآسرى من معلومات على األ
  . منا هناك حزب جبار خلفهمإليسوا وحدهم و 

 يي مبا قالهأدون ر أ  وبعد هذا 
ن يتجنب أمن الضروري  وموضوعياا  املقابلة كي يكون منصفاا  ن تقوميإ .1

خر لديه ي سليب فيه والبعض اآلأي الشخصي باحملامي فالبعض لديه ر الرأ
ا فيها هو ما قاله هم مأن كال الرأيني ال صلة له بشهادته ألجيايب و إي أر 

 . و له سابقاا أوليس ما عليه 
ى وعن احلزب والنظام سر فقد دافع عن األ جيابياا إ كان عرضه عموماا  .2

 . جدا عن الرئيس الشهيد بال تردد وكان واضحاا  الوطين خصوصاا 
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والذي عالم نتاج عدم تعامله مع اإلصغرية وهي خطاء الوقعت بعض األ .3
ول مرة وكان املوقف املسبق املعادي ملقدم خيلق رهبة ويربك من يظهر أل

رباك إكان يتعمد يف ارتكاب بعض اهلفوات الثانوية حيث   الربنامج سبباا 
 . فكارهأاحملامي اجلبوري ومنعه من تواصل 

نه قدم معلومات عن وجود أبعض نقده للمحامي اجلبوري بقوله يربر ال .4
: هل نريد  كون واضحني جداا نن أاروا ومل يصمدوا ، وهلذا علينا سرى اهنأ

و بعد أ بناء مسعتنا على معلومات ناقصة والتاريخ سيكشف كل شيء غداا 
ملعلومات اليت انتشرت عن صمود قادة البعث صحيحة ومل تنقضها غد ؟ ا
مل يكن  ظهر ضعفاا أن من أاحملامي اجلبوري لسبب بسيط وهو  شهادة

ن أيتصور  ما منأ، سرية مسعتها النقية وهذا حيفظ للقيادة األ عضو قيادة
حزبا تعرض ملا يتعرض له البعث وقيادته خيلو من الضعفاء فهو واهم 

خر يف  آم االنتظار لوقت ل  ف ما مل يكشف ف  يشهد انكشاوالتاريخ س
 . نسانية طبيعية ؟إسرى وهي حالة كشف من ضعف من األ
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ن أسرانا كان مؤملا وعلينا أض للعذاب اجلسدي والنفسي من قبل ن التعر إ .5
ال نقلل من هول ما تعرضوا له كلهم وعلينا عدم التنكيل حىت مبن ضعف 

  . نسان قدرة خاصة بهإفلكل 
 صيالا أ وعراقياا  ميناا أو  جيابياا إن احملامي سليما اجلبوري كان إضوء ما تقدم ف يف

خرين لن ينصفه ر وليس التشهري ، ومن ال ينصف اآلويستحق االحرتام والتقدي
 . غريه

 . almukhtar44@gmail.com 
 20-8-2017 
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