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 مقّدمة

 
ة                  ة العراق االجتماعّي يمكن تصنيف العرب الذين أّدوا دورا بارزا في إيذاء الشعب العراقي،وتخريب بني

 : موعات التاليةواالقتصادّية وفق المج
 
ام                -1 السوريون وهم مجموعة أمين الحافظ واإلخوان المسلمين وآان وجودهم في العراق بعد انقالب ع

 . ومجيء البكر إلى الحكم1968
ام             -2 د ع نهم انقالب          1948الفلسطينيون الذين وصلت طالئعهم إلى العراق بع د ساندت مجموعة م وق

ة        ثّم عملت مجموعة أخرى في الم    1963شباط   ة وانصرف آخرون للعمل في جبه خابرات العراقّي
 .وساهموا بصورة واسعة ومؤّثرة في قمع االنتفاضة فيما بعد ، التحرير

ة  -3 ة اإليرانّي ّي وازداد خالل الحرب العراقّي د الملك ي العه دأ نشاطهم ف د ب ـون السعوديون وق الوّهـابّي
ة مث               يعّية آامل رة الحصار         حّتى أّن جهودهم توسعت لتشمل محافظات ش ربالء والنجف،وفي فت ل آ

غ آاف     ،  دوالر لكّل من ينضّم لتجّمعهم400بالذات خّصصت الحرآة الوهابّية مبلغا قدره      وهو مبل
 .والمحتاجين إلى تلك الحرآة المتطّرفة لجذب عدد من الجوعى والمرضى

ى العراق في فت                    -4 دموا إل ين أو أربعة،ق ة مالي بعينّيات،ولم   المصرّيون وآان عددهم بحدود ثالث رة الس
ي نشر الحشيش  ّي ينحصر ف لبّي والتخريب اطهم الس ّي ملحوظ،وبقي نش نهم أّي نشاط سياس ؤثر ع ي

زوير وهي ظوار انتشرت في العراق للمّرة األولى على يد     لتوالمخدرات والمتاجرة بهما و ممارسة ا     
رب العر    الل الح ة خ ذه الحال تغل ه ة تس ة العراقّي زاز  المصريين،وآانت الحكوم ة البت ة اإليرانّي اقّي

 حينذاك العراقّية الحكومة أطلقت حين الحكومة المصرّية سياسيا وعسكريا آما حدث في الثمانينّيات
 .مصر عبر السالح من صفقة مقابل باإلعدام عليهم المحكوم من مجموعة سراح

ون  -5 ايطلق  أو ، األهوازي يهم  م اع  البصرة  أهل  عل ارة  باإلجم ر  - عب  وجودهم  صر وينح - الكعيب
 . العرب وشّط ، التّنومة باألخّص  البصرة منطقة في التخريبي

 
 األهوازيون

  
د  من  مباشر  بدعم العراق في العارفّي الحكم زمن الفعلّي هؤالء نشاط بدأ  ببهم  الناصر،  عب  اضطرّ  وبس

ران  إلى للسفر عارف الرحمن عبد السابق الوزراء رئيس ّرتين  طه أة  بصورة  م  ، األجواء  لتخفيف  مفاج
ع  ففي  تينيات  مطل دفع  ، الس د  من  وب وازيين،  من  مجموعة  قامت  الناصر،  عب ا  األه  العرب،  شطّ  ومقره

 إلى العرب شّط من وقمحا تمورا لهم ينقل أن على التنومة أهالي من - دوبه نوع من- سفينة رّبان بخداع
رة  ة  وآانت  المحّم ا  ، بضائع  الواجه ا  اّم ل،  آالشنكوف،  ورشاشات  فأسلحة  ماتحته  وسرعان  وقناب

اه  مخابرات  مااآتشفت  ى  القبض  فألقت  ، الشحنة  الش ذين  ومساعديه  القبطان  عل م  ال وا  ل ى  يكون م  عل  عل
ة  في العراق مغادرتي لحين مجهوال مصيرهم ظّل وقد بالموضوع ام  نهاي ل  ،1978ع  في  هؤالء  وعوائ

ه  في الحادث وسبب لها، يرثى حالة وترا  وقت ين  ت انبين  ب ذي  واإليراني  العراقي  الج ى  اضطر  ال  حشد  إل
 . األجواء وتخفيف حينذاك الوزراء رئيس تدّخل لوال العرب، شّط منطقة في الجيش

 
دما  ام  انقالب  حدث  وعن ة  شّكلت  1968 ع ة  الحكوم ة  مايسّمى  العراقّي ر  جبه  وأسندت  عربستان  تحري

ى  مسؤولّيتها  ام  رأس ، معروف  بعثيّ  - قجقجي – مهرب  إل ومي  الحرس  1963 ع  شطّ  في  الق
دعى  مةالتّنو أهل من العرب،وهو يد  وي د  س ذي  الجابريّ  اهللا عب دّ  ال ة  أم  والمال،وآانت  بالسالح  الكعيبرّي



دعى  إعالمي ومسؤول ، لهم إذاعة هناك اني  ضياء  ي ذي  الخاق ى  حصل  ال ة  عل رة  وظيف  مؤسسة  في  آبي
 . القاهرة في دآتوراه منحة على بعد وفيما الموانيء

 
 أطفال ونحن منهم نخاف وآنا الكعيبر باسم رةالبص عرفتهم الذين األهوازيون فكان بعد فيما ماحدث أّما

ان  فرس والقتل،آانوا والسرقة بالخطف صفتهم القتران د  ره م  حسين،فهو  صدام  عن ى  رّبه  وهو  ، األعل
اآم  أشرف  يّ  ح م  تشجيعهم  وبسبب  ، عرب د  للنظام  ودفعه دم  البائ ى  أق ّية  العراقيّ  الجيش  زّج عل  بالقادس
ى  الكعيبر هؤالء بها تمتع فارهة وسيارات ضخمة رواتب مقابل ، السوداء دم  حساب  عل ذي  الطاهر  ال  ال
 . والعراقّي اإليرانّي الجارين الشعبين من سال
 

 الصحف وبعض نت األنتر صفحات على الوراء، فنقرأ إلى يعود أن للتاريخ األمس مرتزقة يريد واليوم
ا  - الخرط  ةالعراقيّ  بالعامية - الفارغ الكالم هذا من وآثير والمحمرة األهواز عروبة عن  إذا نحن  ماذنبن
 اآلخرين العرب مع ساهموا الكعيبر أو واألهوازيون اآلن يحترق العراق.هندّية أو  عربّية األهواز آانت

دم  في  ه،فهم  العراق  ه دون  وتخريب ة  من  يع ة  الناحي  في  حسين  لصدام  األساس  المحّرض  الواقعّي
وذون  الفارهة  والسيارات  واسعة ال الفلل بعد اآلن وهاهم ، السوداء القادسّية حرب  خوضه ام  في  منب  خي
 . إيران إلى بالدخول لهم السماح بانتظار الحدود على

  !ماسلف على اآلن جميعه،ويتباآون والعراق البصرة خربوا لقد 
 !براقش جنت نفسها وعلى 
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