
  
 

 

 

 

 كلمة رئيس التحرير

 

 العرب' أولياء الفقيه' 
  عبد الباري عطوان 

 المقاالت السابقة  

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

المالكي ومنع زيارة قبر  رأي القدس  
 صدام

 

 عبور الصحراء الياس خوري  

 

 ليس ملكاً ألحد' محمود' هيثم حسين  

 

الكتابة  أليكسيس ليبايرت: أجرى الحوار  
األدبية شيء والتدخل في الشأن العام شيء 

 !آخر

 

ستوديو 'لغتان لتقديم  توفيق رباحي  
واكتشاف القارة االفريقية في ' دوزيم
 !الجزائر

 هفوتان وشمع محروق حسين سليمان  

 

أطياف التعبيرية  فيصل عبد الحسن  
 وغواية الحركة

: 'القدس العربي'المدعي العام االلماني لـ :عالء جمعة  
نشعر بالصدمة والقاتل سيعاقب بالسجن مدى الحياة اذا 

 أدين

 

جيل السبعينيات يعيد : 'دكان شحاته'   
انتاج المفاهيم الثورية 

 

في ظل الحصار الدائم  عالء ابو ضهير  
 كانت السينما نافذة الفلسطينيين على العالم

 المالكي يمنع زيارة ضريح صدام بعد تزايد اعداد المترددين عليه 
07/07/2009 

  
 :من ضياء السامرائي' القددس العربي' -بغداد

أصدرت السلطات العراقية أوامر بمنع تنظيم زيارات الى ضريح الرئيس الراحل صدام 
 .حسين في قرية العوجة مسقط رأسه جنوب مدينة تكريت

االمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت توجيها لوزارة التربية 'وأوضح بيان ان 
ومحافظة صالح الدين ومجلس المحافظة إلجراء ما يلزم لمنع تنظيم الزيارات الى قبر 

 .'الرئيس العراقي صدام حسين 
التوجيه 'ونقل مركز االعالم التابع ألمانة مجلس الوزراء عن مصدر مسؤول قوله ان 

جاء لتالفي تكرار ما حدث بشأن زيارة بعض تلميذات إحدى المدارس في تكريت الى 
 .'القبر المذكور

من جانب اخر نفى محافظ صالح الدين وصول كتاب من أمانة مجلس الوزراء بهذا 
 .الخصوص

وقال مطشر السامرائي، الذي شغل منصب محافظ صالح الدين الثامن عشر من تأسيسها 
نحن نتعامل مع مجلس الوزراء بشكل رسمي 'بأمر من الرئيس الراحل  1977عام 

 .وعندما يأتي االمر ستكون هناك اجراءات تتخذ بهذا الجانب رافضا ذكرها
واتخذ العشرات من الرجال والنساء وطالب المدارس مناسبات تخص الرئيس الراحل 

إلحيائها عند قبره وسط بلدة العوجة، وآخرها احياء ذكرى ميالده الثانية والسبعين، في 
 .ابريل الماضي/نيسان 28

أن نحو مئة عراقي ' القدس العربي'وذكرت مصادر مقربة من عائلة الرئيس األسبق لـ 
 .يزورون قبر الرئيس الراحل يوميا من كافة محافظات العراق

صدام مات جسدا، ولكنه حي في 'وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه 
لسنا من دعاة الحقد ولكن صدور هكذا قرار بين للعالم كذبة الديمقراطية ،وان .. قلوبنا

 . 'هذه الحكومة ترغب فقط في اسكات االفواه ال اكثر
مجرد ان حمل االطفال الشموع وقاموا بوضع اكليل من الزهور على القبر ومن 'وتابع 

 .'أغضب المالكي) ارض الفراتين(ثم انشدوا النشيد الوطني السابق 
من جانب آخر وجهت االمانة العامة لمجلس الوزراء، امانة بغداد برفع الالفتة المثبتة 

على قوس جسر الجمهورية لكونها ذات مضمون يشير الى تمجيد النظام السابق 
 .ورئيسه

كما شددت كذلك على ضرورة رفع الصور الشخصية للوزراء والشخصيات المتعاقبة 
 .على ادارة الدولة العراقية وخاصة وزراء النظام السابق

 
 

 القرار الوحيد -ابن رشد 
 .هذا القرار الوحيد الذي يستطيع المالكي أن يتخذه

 المالكي والشهيد صدام ؟ -تونس / أبو خولة 
هل يمكن للمالكي أن يصدر أوامر الى مخيلته لتبعد عنه صورة صدام البطل الشهيد معبود الشعوب 

 العربية ؟

mwaten - كتائب الشهيد المهيب الركن صدام حسين رحمة اهللا حارس البوابة الشرقية 
ستبقى إلى ما ال نهاية قائد العراق ورئيس العراق الشرعي وبطل العراق الذي لم يحني هامته العالية . 

المجد والخلود لسيدي شهيد الحج أالكبر .. المجد والخلود لشهداء أمتنا العربية المجيدة.للعتاة الظالمين
.. عاشت المقاومة الوطنية والقومية وأالسالمية))... رضي اهللا عنه وأرضاه((القائد العربي صدام حسين 
 .ويامحلى النصر بعون اهللا

 ...أوامر من ايران -المسعودي 
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حسابات الربح  عبدالوهاب األفندي. د  
محصلة شبه : والخسارة في مسيرة اإلنقاذ

 نهائية

 رجال الظالل في طهران كمال خلف الطويل. د  

 

شرم الشيخ محمد صالح المسفر . د  
 المدينة المشؤومة

المغربية تندد ' العدل واالحسان' محمود معروف  
 باقحامها في قضية مخدرات بعد اعتقال شقيق نادية ياسين

تزايد هجرة المغاربة من إسبانيا نحو  حسين مجدوبي  
بلجيكا هروبا من البطالة بسبب ليونة القوانين وتوفر 

 فرص العمل

وفاة والدة الرئيس بوتفليقة عن عمر ناهز  كمال زايت  
 التسعين

 

تل : خالفات جدية بين امريكا واسرائيل   
ابيب تقول ان عدد البؤر االستيطانية يصل 

واالمريكيون يؤكدون ان عددها  26الى 
 وصل الى اكثر من مائة

 

جمعية استيطانية تتغلغل في بيت حنينا    
والشيخ جراح وبيت صفافا وتؤجر شققا 

 للمستوطنين باسعار زهيدة

 

البشير يقول ان تصنيع طائرة سودانية    
يتحدى العقوبات 

 

اعدام شاب يمني في صنعاء بتهمة    
 اغتصاب وقتل طفل

 

من الحوثيين  7الحكم بإعدام : اليمن   
آخرين ادينوا بهجمات في  7وسجن 

 ضواحي صنعاء

 

' االخوان'صحف الناصريين تدافع عن    
واعتراضات على كالم مبارك عن تحسن 

 العالقات بين الدول العربية

 

أمريكا واإلسالم    

 

خامنئي يحذر الغرب من التدخل في    
وبراون يهدد بالتحرك ضد .. شؤون بالده

 ايران

 

الرئيس االمريكي في روسيا  مايكل ستوت  
 لالتفاق على خفض السالح النووي

جدل حول وضع صور عائلية لمدير االستخبارات    
 'فيسبوك'على ' 6ام اي ـ 'الخارجية البريطانية 

مقتل افغانيين في تفجير انتحاري امام قاعدة اجنبية    
 ومصرع أربعة جنود امريكيين في شمال افغانستان

سلطنة عمان تفرض قيودا : بسبب انفلونزا الخنازير   
على اداء العمرة والسعودية تنشئ مركزاً للحجر الصحي 

 ...أوامر من ايران -المسعودي 
 ... في ايران...واهللا اني ألكاد أقسم أن هذه أوامر من 

 هذا هو األسد -طارق فرارجة 
 .يخافونك حيا و ميتا.هللا درك يا صدام البطل 

 الديموقراطية األمريكية -اسماعيل 
 هذه هي الديموقراطية على المقاس األمريكي

mohamd ali - the hero 
only sadam body died he will be unforgetable for .ever may his soul rest in 

peace all arabs will remember him as hero 

 صدام -محمد محمد ـ تونس 
: ال يمكن لهذه الحال أن تتغير ما لم يدرك المواطن العربي وجوب الخروج من حكم الرعية إلى المواطنية 
لقد حكم صدام العراق بالعسف ويحكمه المالكي وأذنابه بعسف أشد ، وفي ظّل هذا المناخ تنعدم الحرية 

 وتنحسر االختيارات امام الشعب المغلوب على أمره

abdullah ahmad - saddam living in our hearts 
ستبقى إلى ما ال نهاية قائد العراق ورئيس العراق الشرعي وبطل العراق الذي لم يحني هامته العالية 

المجد والخلود لسيدي شهيد الحج أالكبر .. المجد والخلود لشهداء أمتنا العربية المجيدة.للعتاة الظالمين
.. عاشت المقاومة الوطنية والقومية وأالسالمية))... رضي اهللا عنه وأرضاه((القائد العربي صدام حسين 

 ويامحلى

 المالكي وقبر الرئيس صدام -االردن  -رافع الهزايمة 
 ؟ .اذا كانو يخافون من اسم صدام وهو ميت فكيف كان حالهم وهو على قيد الحياة

 هؤالء المرضى -ناجي الفليطي 
وال ينال المعالي غير صانعها وان كثرت . ال يعاب الفارس ان ترجل لحظة وانما لو امتطاها الجبان تعاب 

صادها صداماسد . رحلت وملء يديك عزا وفخرا ويسرون في البيداء حظهم سراب . على دربها الطالب 
 .الوغى وتمرغت تحت رجليه وتحرقت في لعابها الكالب 

 اللعنة تطاردهم -سليم نصار 
نم قريرا يا ابو عدي واهللا انك احييت باستشهادك عزا وكرامة من ايام . حتى القبر بات كابوسا لهم 

 الصحابة لم نشاهدها فالى جنات الخلد يا بطل العراق وبطل فلسطين والسالم عليك ورحمة من اهللا وبركاته

 الرعب -ابو معتز 
ماذا ستفعلون لو عاد وظهر .. الى هذه الدرجة يرعبكم الغائب الراحل الكبير صدام حسين وهو في قبره

 !!!من جديد 

ما اجمل الفكرة وما اعظم الثورةوما اصغر  -,, بن بيال,,احمد عبد الكريم الحيح 
 ,,درويش,,الدولةورجالها

وفي حالة منع الشعب من . معروف عن الشعوب واالمم في ممارساتها اليومية ان كل ممنوع مرغوب 
زيارة قبل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين شهيد العراق واالمة العربية واالسالمية فان االمة 

الن ما بعده يجعل الناس تترحم على .العربيةواالسالمية قد تسعى الى تسيير رحالت جوية لزيارة قبره
رغم كل .ايامة وتشتاق الى اطاللته رغم كل ما قيل عن قسوته اال ان عراقيا لم ينم جائعا في عهده

فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس او من نفعهم مثل صدام فتمكث .الحروب التي خاضتها العراق 
 0021698639527.ذكراه في قلوب الماليين 

 مجرد قبر -العربي 
يا من أتيتم على ظهر الدبابة اإلحتالل الشعب سيشرب من دماءكم و لن يذكركم التاريخ و ستبقى ذكرى 

 الشهيد صدام حسين الى قيام الساعة

 لمن تكون عقبى الدار؟؟ -انس ابوفراس 
السالم عليكم يموت الجسد وترتفع الروح الى بارئها ويبقى عمل االنسان ،فالموت مآل كل واحد غير ان 
الفروق بين الناس هي اعمالهم ،ففرق كبير بين شخص لم يركع ولم يخضع للمحتل الغاشم بالرغم من 

 وجود اغراءات واسباب ذلك وبين دمية

 ال نقدس األشخاص -علي أبو آدم 
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على اداء العمرة والسعودية تنشئ مركزاً للحجر الصحي 
 والبحرين تدعو لتأجيل فريضة الحج

 هذا ما جنته علينا النظم العربية محمد الصالح النهدي  

إيقاف االستيطان ليس سوى خربشات بوجمع خرج   
 سياسية على الجدار العازل الستراحة التوسعيين

البارزاني يدستر للجمهورية الكردية  جمال محمد تقي  
 !الثانية بعد مهاباد

من يفي بوصية اإلمام الراحل خامنئي أم ريتا فرج . د  
رفسنجاني؟ 

الدستور يناقض : يحدث في مصر نصار عبداهللا. د  
 !الدستور

   

 ال نقدس األشخاص -علي أبو آدم 
 .. وليست لديه أي انجازات .. مع االحترام ، صدام ليس بطال

 الميت الحي -حسن البياتي 
جمال .فهو يخيفهم حيا وميتا ,ال يزال نظام االحتالل يتعامل مع الرئيس السابق صدام حسين وكأنه حي 

السيد المالكي رفض نصيحة بايدن مبعوث . عبد الناصر وصدام حسين احياء في ضمير الشعب العربي 
اوباما باجراء مصالحة وطنية مشكلة السيد المالكي هي عدم وجود مستشارين ينظرون الى االمور نظرة 

يبدو .على الحاكم ان ينظر بعيدا قبل ان يخطو خطوة قريبة .ستراتيجية وهذه مشكلة معظم الحكام العرب 
واللبيب .ان اولياء االمر في العراق لم يفهموا قول اوباما ان العراق سيواجه مشاكل في االشهر القادمة 

 .تكفيه االشارة 

 صدام حسين ابو الشيمة والغيره -محمد 
ارض العراق ال تحزني باشتشهاد صدامكي المتوكل الم ترينه كالطود عالى ال يهزم واالشرار حوله وهم 
ذو الجبهه متبسم يدعو الشهادة وحولة الربيضة المتوجم ال يبالي خيل العروبة ذو النخوة والشيم بكت 

الديار وفلسطين واردن الهمم وشعبك الوفي على العهد المحمدي كل ساعة وكل حين يحن لك ايها المهدي 
والقران في يدك يشفع لك عند جدك المصطفوي انت المجدد والملهم لشعبك الفلراتي والدجلي سنزين 

قبرك بالورود ونسقية من ماء دجلة الوضائي وننير الضروب بعدما عز الخطب بامثال الرغالي ولن يبقى 
دخيل بارض دجلة العربي وعز الخير حامي الحمى وابن الرمادي نم قريرا واهنئ سيدي بصحبة جدكم 

 المصطفوي بجوار رب العزة فاهنء يا سيدي

 المالكي يمنع زيارة قبر صدام - -لطفي
رحم اهللا صدام حسين الف الف مرة ورحم اموات المسلمين اجمعين واتمنى من اهللا ان يرينا نهاية حكامنا 

 العرب جميعهم وبدون استسنائات على احبال المشانق امين يارب العالمين

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني
 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعلیق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعلیقات القراء، وترجو من المشاركین التحلي بالموضوعیة وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحیفة من . االساءات الشخصیة والطائفیة، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقین ادخال االسم االول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب االسماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعلیقات مختصرة بحیث ال تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق
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