
  ::  02910291ية والثورة العراقية الكربى عام ية والثورة العراقية الكربى عام احلركة الوطناحلركة الوطن
لممممتجب ممممبنيج للمطالممممطجليةمطلمممميجللصممممب لسج بتللمممملجللة مممم ل ج مممم ج ممممطل  ج مممم جلممممتجب ممممبنيج للمطالممممطجليةمطلمممميجللصممممب لسج بتللمممملجللة مممم ل ج مممم ج ممممطل  ج مممم ج

(جووز ممولج(جووز ممولج02510251ال ممطإجال ممطإججج5252وحيفطؤ ممطجللممججلانبةممطهج مم ج ممطإجللةمموج مم ج لمطللممطج مم ج وحيفطؤ ممطجللممججلانبةممطهج مم ج ممطإجللةمموج مم ج لمطللممطج مم ج 
ائحممسجائحممسجلاابممبلتط  ج مم التجلابممبليجللبممللنجو ي ممم إجوصمملنجليلبإجل للمطالممط جوب ممةا جلاابممبلتط  ج مم التجلابممبليجللبممللنجو ي ممم إجوصمملنجليلبإجل للمطالممط جوب ممةا ج

ججيججللبللنجنةيسجةإجليةول:جيججللبللنجنةيسجةإجليةول:جلااببليج لااببليج 
مطالممممطج مممم ج، ممممليجو مممم  جاج بنممممطوزجفمممم  ج مممما إجةممممإجبممممطلل جباف مممم جمطالممممطج مممم ج، ممممليجو مممم  جاج بنممممطوزجفمممم  ج مممما إجةممممإجبممممطلل جباف مممم جللب مممم ج لجب مممم ج لج

لاابممبليج ممطاوإج، ط مملطاجليبممللنجب ممبوللاجلبممللج يممججةنيممةجللب ممتسجلية ممطب س ج ةممطجلاابممبليج ممطاوإج، ط مملطاجليبممللنجب ممبوللاجلبممللج يممججةنيممةجللب ممتسجلية ممطب س ج ةممطج
لحقجل للمطالطجلاحبفطظجتتوةج   للسج  جللبللنجين جللب طهج اه جو،إجبتموتج للمطالمطجلحقجل للمطالطجلاحبفطظجتتوةج   للسج  جللبللنجين جللب طهج اه جو،إجبتموتج للمطالمطج

لبممللنجللرطلنلممسج ةممطجبببطممبج للمطالممطجتطلةحط نممسج يممججوحممبةجليلل مم جلبممللنجللرطلنلممسج ةممطجبببطممبج للمطالممطجتطلةحط نممسج يممججوحممبةجليلل مم ج ممابللةج   ممط جل ممابللةج   ممط جل
ججللبلل لس للبلل لس 

(ج م  يإجللصممبيج(ج م  يإجللصممبيج02510251،لمطلج،لمطلججج33  ججلاابمبليج يمججللبمللنج م جت مبلبج م لاابمبليج يمججللبمللنج م جت مبلبج م جج، لم جاتم ، لم جاتم 
ةبطل ممبهجلممه ج،بل مم جللحل ممسجللومالممسج ممببجلل لط ممسجلل للمطالممسج مم جل ممبةلللجللحل ممسجةبطل ممبهجلممه ج،بل مم جللحل ممسجللومالممسج ممببجلل لط ممسجلل للمطالممسج مم جل ممبةلللجللحل ممسج

ليبممممليج مممم جللح ممممو ج يممممججليبممممليج مممم جللح ممممو ج يممممجج م مممم ج م مممم جلل للمطالممممسجللةتطصمممملةجو ممممبتجباف مممم جللو مممموبجللبمممم ج،جلل للمطالممممسجللةتطصمممملةجو ممممبتجباف مممم جللو مممموبجللبمممم ج،ج
وبلجللنموجلل لط م ج م جوبلجللنموجلل لط م ج م جلا بت  جوللوحبةج تطة ج ب مب بجللةتطوةمسج مبجلاحمب   جوبملا بت  جوللوحبةج تطة ج ب مب بجللةتطوةمسج مبجلاحمب   جوبم

ز ةمممطلجللحل مممسجللومالمممسج ي ممميسجةمممإجلانبةط مممط جلل مممللسجو مممللولجلبرمممط جز ةمممطلجللحل مممسجللومالمممسج ي ممميسجةمممإجلانبةط مممط جلل مممللسجو مممللولجلبرمممط جججللبمممللنجو تمممبللبمممللنجو تمممب
ةنممط لةجنةط  للممسجول ممبسجةنممط لةجنةط  للممسجول ممبسججج(جحممبف (جحممبف 02510251حزلممللإجحزلممللإججج55للبممبل  لجلحصممبجللبمملل   إ جو مم ج للبممبل  لجلحصممبجللبمملل   إ جو مم ج 

ةةفيمممولجللحل مممسجللومالمممسجو  ممم جللحمممطاتجللة ممم جوممممطل ولج انطتمممسجللةمطل ممميجةةفيمممولجللحل مممسجللومالمممسجو  ممم جللحمممطاتجللة ممم جوممممطل ولج انطتمممسجللةمطل ممميج امممبةطج ط ممم ج امممبةطج ط ممم ج
لآلبلسجو  ج اصمطلجةنيمةجب  ل م ج نةبلمسجومالمس(جب م جب مبولجوبتمللجصم  جللحمطاتجلآلبلسجو  ج اصمطلجةنيمةجب  ل م ج نةبلمسجومالمس(جب م جب مبولجوبتمللجصم  جللحمطاتج
و مممم لالج ممممم نجحللممممسجلل ممممحط س جو ممممبجلب ج للمطالممممطج يممممجج مممم  جللةمطل مممميجةو ممممحسجو مممم لالج ممممم نجحللممممسجلل ممممحط س جو ممممبجلب ج للمطالممممطج يممممجج مممم  جللةمطل مممميجةو ممممحسج

غ ممملجللصممملللةجغ ممملجللصممملللةججج  صممملوكجو طلمممسجح وةمممسج للمطالمممطج يمممججللبمممللنجو، مممت جللو ممم جاجلبممموزجصممملوكجو طلمممسجح وةمممسج للمطالمممطج يمممججللبمممللنجو، مممت جللو ممم جاجلبممموزج
إلصممبط جاممطلجللفممولةجللبمم ج، ممتح جةابصمملةج مم جةاممطمقجللبممللنجللةربيفممس جو ممطإجل بتممط جإلصممبط جاممطلجللفممولةجللبمم ج، ممتح جةابصمملةج مم جةاممطمقجللبممللنجللةربيفممس جو ممطإجل بتممط ج

(جحزلممممللإج مممم جلللة فممممسج،حممممبج(جحزلممممللإج مممم جلللة فممممسج،حممممبج3131للصممم  جصممممب إج، مممموجللنمممموإجصمممم  ج   يممممسجللنمممموللتج مممم ج للصممم  جصممممب إج، مممموجللنمممموإجصمممم  ج   يممممسجللنمممموللتج مممم ج 
لي تطيجللب ج،ب جللججلامباهجللفمولةج  ج مطنتجلنطلمهج مللكجللح وةمسجو بيمولج للممطا  إجلي تطيجللب ج،ب جللججلامباهجللفمولةج  ج مطنتجلنطلمهج مللكجللح وةمسجو بيمولج للممطا  إج

بيمممممالجللل ط مممممط ج  ممممم لاطاج ممممما  إجللفمممممولةج ممممم جللبمممممللنج مممممبجبيمممممالجللل ط مممممط ج  ممممم لاطاج ممممما  إجللفمممممولةج ممممم جللبمممممللنج مممممبجججولاتممممم ولجصممممم رطتج  طاممممم ولاتممممم ولجصممممم رطتج  طاممممم 
ججلل للمطا  إ لل للمطا  إ 



لةبممب جللفممولةجت ممل سجللممججةاممطمقجللبممللنجللةربيفممس ج   يامم جللفممولةج مم جللانمم جلةبممب جللفممولةجت ممل سجللممججةاممطمقجللبممللنجللةربيفممس ج   يامم جللفممولةج مم جللانمم ج
بةوز(جول  ج يتجللفمولةجللبليلمسج يمجج مللكجللح وةمسجوبة مإجللفموللج م جلللة فمسجبةوز(جول  ج يتجللفمولةجللبليلمسج يمجج مللكجللح وةمسجوبة مإجللفموللج م جلللة فمسججج55  ج   ج 

لل ممململةج يمممججللةب امممسجوبة مممإجلل ممململةج يمممججللةب امممسجوبة مممإجةمممإجةتطبيمممسجلل للممممطا  إجو ممم جللصمممطةلسجل مممبمطهجللفممموللجةمممإجةتطبيمممسجلل للممممطا  إجو ممم جللصمممطةلسجل مممبمطهجللفممموللج
جج5252للفمموللجةممإج حممللزجا مملج   مملج مم جةو بممسجلللللانلممسج للل ممةبلس(ج ممليجللافمم ج مموتج للفمموللجةممإج حممللزجا مملج   مملج مم جةو بممسجلللللانلممسج للل ممةبلس(ج ممليجللافمم ج مموتج 

(ج(ج303303بةممموز(ج ط ممممل جللتمممول جلل للمطالمممسجللمممججللبتطتممملجاحممموجللحيمممسجتبمممبج،إج تمممب ج بةممموز(ج ط ممممل جللتمممول جلل للمطالمممسجللمممججللبتطتممملجاحممموجللحيمممسجتبمممبج،إج تمممب ج 
جج(جلصطصطاجوةب بطاجولحبلا ج(جلصطصطاجوةب بطاجولحبلا ج2121نابلطا جوغاتجللفوللج نابلطا جوغاتجللفوللج 

ججبمبة لج م سجللحب ممبجججبمبة لج م سجللحب ممبج جلل مةطوةجللم جلل مةطوةجللمو م جةامطمقجللبمللنجليرملم ج ةمبجللفموللج مو م جةامطمقجللبمللنجليرملم ج ةمبجللفموللج م
ةم جو بم جةم جو بم جممللانبل جليتول جلل للمطالس ج ةمطجبة امولجةمإج  متطكجممطئلةجبحللانبل جليتول جلل للمطالس ج ةمطجبة امولجةمإج  متطكجممطئلةجبحججلبل يسج ل ط لبل يسج ل ط 

 طئمممب ط جو ممم جللاو مممسج مممطنتجللفممموللجللتمممطرلةجلل للمطالمممسج مممط لل  ك جو ممم جلللةمممطبكجل بمممزج طئمممب ط جو ممم جللاو مممسج مممطنتجللفممموللجللتمممطرلةجلل للمطالمممسج مممط لل  ك جو ممم جلللةمممطبكجل بمممزج
ججآي(جةممإج بمم جللاولوا مم آي(جةممإج بمم جللاولوا مم جج0505ةو مم جلل للمممطا  إجول ممبمطهجللصمم  ج ممطلكجولنطلممهج مم ج ةو مم جلل للمممطا  إجول ممبمطهجللصمم  ج ممطلكجولنطلممهج مم ج 

لنةإجحطاتجلوللجللبللتجلل لط   جو  جبلطلججبة إجللفوللجةإجببم  ج  سجللحب مبج م إجلنةإجحطاتجلوللجللبللتجلل لط   جو  جبلطلججبة إجللفوللجةإجببم  ج  سجللحب مبج م إج
ت بلبجورطات إجولةبب جللفولةجللجج ل والجو،لي  جوللةو  جولل يلةطالسجو، تح جت مبلبجت بلبجورطات إجولةبب جللفولةجللجج ل والجو،لي  جوللةو  جولل يلةطالسجو، تح جت مبلبج

ججصتهجةحط لةجتببج،إجو  جللفوللج ليجللة  ي جصتهجةحط لةجتببج،إجو  جللفوللج ليجللة  ي ج
 مو ةج مو ةجججرف جحبةجللةبطلالجللب  للسجتببج بلةج   لةجةإجو و جلل م لج ل م رف جحبةجللةبطلالجللب  للسجتببج بلةج   لةجةإجو و جلل م لج ل م 

ةمم جللفمموللج مم جلللة فممسجةمم جللفمموللج مم جلللة فممسج للمطالممطج للمطالممطجةفطو ممط جللبمم ج،نلبطممطجةفطو ممط جللبمم ج،نلبطممطجللللول ب ممل جللفممولةجةابطلممسجتبممبجول ب ممل جللفممولةجةابطلممسجتبممبج
(جببطمب ج لمهج(جببطمب ج لمهج02510251ججللفمطا للفمطا ججبصمللإبصمللإجج3131آرلجةبط  جللفولةجوبو لبططجلابفطنجةبطتج م ج آرلجةبط  جللفولةجوبو لبططجلابفطنجةبطتج م ج 

 للمطالممطج،إجبامموإجليبممللنجح وةممسج ليلممسجة ممبتيسجو ممبتجةمطلتممسجللفمموللجتطلر ممطئلجللبمم ج للمطالممطج،إجبامموإجليبممللنجح وةممسج ليلممسجة ممبتيسجو ممبتجةمطلتممسجللفمموللجتطلر ممطئلجللبمم ج
 فطلجةمإجلل مللئيجل ماسجللفمولةج يمجج،إج ببطمبولج بوم مبجليةمإج فطلجةمإجلل مللئيجل ماسجللفمولةج يمجج،إج ببطمبولج بوم مبجليةمإجلحت ج  للمطالطجة جلإللحت ج  للمطالطجة جلإل

ججوللانطتج  جةاطمتطتجو،إجل يةولجللح وةسجلل للمطالسج،لف إجو،ليبةطئسج اب لس جوللانطتج  جةاطمتطتجو،إجل يةولجللح وةسجلل للمطالسج،لف إجو،ليبةطئسج اب لس ج
و  جبتولتجللفولةجا بجةإجللتو ج،اططجفمولةجومالمسجو وةلمسج مب ططجللح مو ج يمججو  جبتولتجللفولةجا بجةإجللتو ج،اططجفمولةجومالمسجو وةلمسج مب ططجللح مو ج يمجج

نةمممط  لجول مممبسجةفيممم جنةمممط  لجول مممبسجةفيممم جلا مممبت  جللبمممطتجوبصممم   جبولمممسج لل لمممسجة مممبتيس جوصمممطل  ج  طمممطجلا مممبت  جللبمممطتجوبصممم   جبولمممسج لل لمممسجة مممبتيس جوصمممطل  ج  طمممطج
  مممل ج مممإج، مممبل ططجةفممم جنللمممبةجللفممملل ج  مممل ج مممإج، مممبل ططجةفممم جنللمممبةجللفممملل جةربيممم ج ئمممط جللصمممبيجو طاممم جلطمممطج مممحط سجةربيممم ج ئمممط جللصمممبيجو طاممم جلطمممطج مممحط سج

ججولا بت   جولا بت   ج
وحمممطو جلل للممممطا وإجللبتي ممم جةمممإجصممم إجللفمممولةجوانممملولج ل طمممطج يمممجج،اطمممطج   ممم جوحمممطو جلل للممممطا وإجللبتي ممم جةمممإجصممم إجللفمممولةجوانممملولج ل طمممطج يمممجج،اطمممطج   ممم ج

تط ج طةمممم ج طممممطجللبصممممطئلج ممممبجلل مممميمسجللةحبيممممسجةبنممممط ي إجللممممبول  جللحتلتممممسجتط ج طةمممم ج طممممطجللبصممممطئلج ممممبجلل مممميمسجللةحبيممممسجةبنممممط ي إجللممممبول  جللحتلتممممسجللول ممممملجول ممممملج
حليطاجومالسجةإج،ن جلا مبت  ج ل ام ج يمججحليطاجومالسجةإج،ن جلا مبت  ج ل ام ج يمججلةجتطلا تسجليبلل   إجلةجتطلا تسجليبلل   إجليفولةج   جو طا جللفوجليفولةج   جو طا جللفوج



 ممموةجللبةممم جللممموما جللةوحمممبج ممم جبحمممبكجح وةمممسج للمطالمممطجو  مممب جلير ممملةجللاف ممملجةمممإج ممموةجللبةممم جللممموما جللةوحمممبج ممم جبحمممبكجح وةمممسج للمطالمممطجو  مممب جلير ممملةجللاف ممملجةمممإج
(ج(ج55225522للر مممطئلجللةطبلمممسجوللتصمممللسجو مممبج مممبل طجللناممملل ج طلمممب إجللر مممطئلجللتصمممللسج مممم للر مممطئلجللةطبلمممسجوللتصمممللسجو مممبج مممبل طجللناممملل ج طلمممب إجللر مممطئلجللتصمممللسج مممم 

وإجةممممممإجللنا طممممممط جوإجةممممممإجللنا طممممممط ج(جةي مممممم(جةي مممممم2121جج––جج5151  ممممممطتس ج،ةممممممطجللر ممممممطئلجللةطبلممممممسج تممممممبج ممممممبل جي   ممممممطتس ج،ةممممممطجللر ممممممطئلجللةطبلممممممسج تممممممبج ممممممبل جي 
جج جج ججلا بلل السلا بلل الس

  المصادر : المصادر : 
جج جج جج02350235 ج ججج  لو   لو جج  22ككجج  بجلللزلنجللح  إ جللفولةجللبلل لسجللا لم   بجلللزلنجللح  إ جللفولةجللبلل لسجللا لم جج––جج00
جج جج جج02230223 جت بلب ج جت بلب ج00  بجهللاجللفلطل جللفولةجللبلل لسجللا لم جك  بجهللاجللفلطل جللفولةجللبلل لسجللا لم جكجج––جج55
 مممم جبولكجلاحممممب  جولاابممممبلي جنممممزللإ ج ممممبلا ج مممم جبولكجلاحممممب  جولاابممممبلي جنممممزللإ ج ممممبلا جللبممممللنجللبممممللنج  ممممبجللمممملزلنجللح مممما  ج  ممممبجللمممملزلنجللح مممما  ججج––جج33
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