
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الجماعة األهمية لتعزيز جهود إيقاف الحرب العراقية اإليرانية :

7891اجتماع جنيف فبراير  

 
 

 

العراقيةة لسسةنة السةة عة اتدةةلق ال تةة   ةيل الةقالتيل اإلسةمميتيل امةة  –مع استمرار الحرب اإليرانية     
سمةةةقل ا ةةةرب المةةةقنييل ت ةةةع  لةةةس مةةةل اسةةةةير متوايةةةقة تةةةت اتراا  االممتساةةةةت نتي ةةةة التةةةقمير المت ةةةةق  ل

 . ةلطةيرات االدااريخ
امع تآا  اإلراقة اإلسممية االعر يةة ممةةا اتلةقال الح ي يةيل االت سيةقييل الة ز انترةواا تردةة تا يرنةة      

الاةطئ تسسحتنة اانشغةلنة  رة   التتنةة لةل رقأل اتاطةةر اإلقسيميةة االعةلميةة التةت تشةا  الترقيةق الح ي ةت 
 . رسلمست  سنة المشت

امع تعثةر اة  ال رةاق التةت  ة لت لسادةا  فلةل اقة  ال تةة   ةيل الطةرتيل ممةة يرةقق  ةسةتمرار ال تةة       
لتتةةةرة ع يعسمرةةةة فع اق تةةةت اقةةةت يحتةةةةع تيةةةإل العةةةةلا العر ةةةت ااإلسةةةممت فلةةةل حشةةةق  رةةةاق  لرتةةةع المسةةةتا  

 .المترقز لحيةة الم تمعةت العر ية ااإلسممية
هةةة المااتةةس السةةة ع االثةةةمل مةةل 7041ت التةسةةع االعةشةةر مةةل  مةةةق  اتاةةر  م تمةةع تةةت  نيةة  يةةام    

ا لقق مل الشاديةت العر ية يحرارة شعار مسح  ةل سس لسل اتمل العر ت، اراا ط اعااة 7891ت راير 
 .اإلسممية ، امست    العمقةت  يل ال ةريل المسسميل فيرال االعراس

حسةسرا   ةرارة تنميةة ا حثاا الشا  التعة  لتحرارا       المست   لل مز تأثير سا  اقتنةلرا ال اتت اا 
سممت ماحق إلي ة  الحرب المستعرة اسةت ة ة مةنرا لمةة تمسيةإل تعةةليا قيةل اإلسةما السةمح  ماق  لر ت اا 

اقةرر المشةةراال تيمةة  يةنرا تاةايل  مةلةة لمة  لتعويةو  رةاق في ةة  الحةرب  ةيل . اات ة لسشرلية القالية
لعةراس متةا ريل تةت ال يةةا  ة لس  اةتةة الطةرس فلةل الةرمز العةةا العةرز ااإلسةممت، امسةتعينيل  اة  فيرال اا

 از ال ةةةقرة االغيةةةرة مةةةل العةةةرب االمسةةةسميل الةةة يل ادةةة حاا يةةةرال تةةةت في ةةةة  هةةة   الحةةةرب  ةةةرارة لر يةةةة 
سممية  .اا 

 
.

عمران ، جمال الشاعر، احمد عبد العزيز السعدون، احمد كمال ابو المجد، امين حامد هويدي، تريم  
خالد محي الدين، رسول الجشي، عبد الرحمن اليوسفي، عمي خميفة الكواري، فاروق ابو عيسى، 

 .الشيخ محمد الحبيب بالخوجة، الشيخ محمد الغزالي، محمود رياض، منح الصمح
 


