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  الدوليمؤمتر املغرتبني العراقيني 

  األمانة العامة

 

 م/ جرمية تفجري منارة احلدباء التارخيية

رتكبتها العصابات االجرامية املتواجدة يف مدينة املوصل ابعد سلسلة اجلرائم اليت 

جة حتريراا واليت را  ، مضافًا اليه حتالف دولٍي ، حب من داعش وحشد طائفي

خراا جرمية تفجري آ، و طفال والشيوخ والنساءبرياء من األالف من األضحيتها اآل

نت رمزًا ملدينة املوصل ، واليت كا ارخييةجامع النوري الكبري ومنارة احلدباء الت

 . مسهاوحاملة ال

إن مؤمتر املغرتبني العراقيني الدولي يناشد اجملتمع الدولي ومنظماته وعلى رأسها 

حتقيقًا فوريًا  جراءإملة ولية الكاؤو، لتحمل املس األمم املتحدة ومنظمة اليونيسكو

 . جراميةبهذه العملية اإل
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جرامي الذي مل يسلم منه احلجر وال امت بهذا العمل اإلومهما كانت اجلهة اليت ق

لف شخص وراء اذا ، سقوط قرابة األ كدت مصادر من داخل املدينةأ، حيث  البشر

 . التفجري اجلبان

لثلها داعش من رااب والطائفية واجلرمية اليت متطراف من قوى اإلن مجيع األإ 

تبادلت االتهامات فيما ، قد  خرىأراابية اجملرمة من جهة جهة واملليشيات اإل

، فأنه  ، وأن التحالف الدولي الذي ينأى بنفسه عن اذه اجلرمية النكراء بينها

، وذلك بسبب قيامه  يتحمل املسؤولية التارخيية والقانونية الكاملة عن ارتكابها

برياء الف من األغلبها حياة اآلأيات اجلوية التدمريية اليت طالت باملئات من العمل

د اهلروب عدادام بعأرامل ومن املتوقع ازدياد يتام واألخرى من األأالف آوخلفت 

  .راابية من مدينة املوصلاملدبر جملاميع داعش اإل

ر ما حيز يف نفوسنا ويعتصرنا من ، بقد ننا يف منظمة املغرتبني العراقيني الدوليةإ

ينة املوصل مل بسبب عمليات التدمري املمنهجة للمعامل التارخيية يف العراق ويف مدأ

ننا ندعوا إ، لذا ف ، منذ اغتصابها من قبل عصابات داعش وحلد اللحظة حتديدًا

مم املتحدة واليونسكو ألخذ دوراا يف احلفاظ على املعامل التارخيية ألمنظمة ا
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االحتالل البغيض للعراق وحلد  العراقية اليت تعرضت للدمار والسلب والنهب منذ

واخلربات العلمية والعملية اليت ميتلكها املغرتبون أننا نعلن وضع الطاقات و،  ناآل

حلفاظ على العراقيون من أجل التعاون مع املنظمات الدولية املختصة يف كل ما خيص ا

تتمتع بعضوية كوكبة من ، حيث أن املنظمة  ثرية العراقيةاملواقع التارخيية واأل

سهامات يف إ لديهم ، والذين ساتذة اجلامعات ومحلة شهادات الدكتوراهأاخلرباء و

 . شتى اجملاالت االقتصادية والتارخيية يف العراق والدول اليت يقطنواا

دانة اذه اجلرمية اهلمجية وأن يبادر الختاذ ، ندعو اجملتمع الدولي إل واخريًا

نسان والتاريخ العراقي خرى تستهدف اإلأراءات املناسبة ملنع وقوع جرائم االج

 . حرار يف العاملقيني ومجيع األوسيكون ذلك حمط تقدير واحرتام العرا

 

 عبداملنعم املال

 بني العراقيني الدوليرتاألمني العام ملؤمتر املغ

 فرسان البعث العظيم         عبد املنعم املال صفحة الكاتب            الكّتابدليل 

 

https://www.fursanalbaath.com/ktabat-alfrsan
https://www.fursanalbaath.com/abd-almnam-almla
https://www.fursanalbaath.com/

