
 

 

 هجرَت ٢٥٤٤يُالدٌ /  زلـرو  ٣١٢٢عدد  كانىٌ االول 

 االفتتاحُت
 اشرالت انظفر احلاسى

 

ُا ُٖ ُضٗوح الوحرل٘ي االه٘شكاى ذرجلٔ علٔ ًحْ صاسخ ًّهِها هٖ 

عثش ذْاصل اًغحاتِن الحق٘قٖ ّل٘ظ الركر٘كٖ ههي اس  الهاهشا  

الطاُشج ، ّٗشِذ ُزا االًغحاب اٗاهَ االخ٘هشج تهلهاهل الهاهوهله٘هاخ 

الجِادٗح الظافشج للوقاّهح الاشاق٘ح الثاعلهح ّتهالهرهشافهه هه  ُهزٍ 

الِضٗوح الشا ٌح الوٌكشج ٗرصاعذ سعة عوال ِن هي اصالم الهاهوهله٘هح 

الغ٘اع٘ح الوخاتشاذ٘ح ّفٖ هقذهرِن الاو٘ل الوالكهٖ الهزٕ كشهش 

عي اً٘اب الحقذ االصلش ، فشي حهوهالخ اعهرهقهاح ههرهالحهقهح  هذ 

الوٌا ل٘ي الثاث٘٘ي ّهجاُذٕ الوقاّهح ّ هثهاو ّههشاذهة اه٘هشهٌها 

الثاعل ّاتٌاء شاثٌا الصثْس ، ّهاسط اتش  عول٘اخ القو  ّالرازٗهة 

الْحشٖ  ذُن ُّذد تهاعهرهخهذام عهالل ر الهثهشاءاخ   الصهذ  

 ّالغٖء الص٘د .

 

ّها دسٓ ُزا الجاُل الاو٘ل االحوه اى الوٌا ل٘ي الثاث٘٘ي كغهشّا 

ُزا الغالل الوغوْم هٌز هجاتِرِن لشدج الثاهي عشش هي ذشهشٗهي 

ّصوهذّا صهوهْد  3691ّعلٔ اهرذاد الاام  3691الثاًٖ الغْداء عام 

االتطاح فٖ الغجْى ّالوارقالخ الااسف٘ح ، ّفجشّا ثْسج الثهاهف فهٖ 

ّحهقهقهْا  3691الثالث٘ي هي ذهوهْص عهام  -الاشا  فٖ الغات  عشش 

الوٌجضاخ الاوالقح لشاثِن ّاهرِن ّذصذّا للوحهرهله٘هي االهه٘هشكهاى 

ّحللا ِن الصِاٌٗح ّاللشط ّعوال ِن الصغاس ّكغهشّا ههِهش ُه الء 

 كلِن ّالحقْا تِن الِضٗوح  الوٌكشج ّالااس ّالشٌاس .

 

ُّاُن ْٗاصلْى اِادُن الولحوٖ ّٗ اصسُن كل الششفاء الْوٌه٘هْى 

الزٕ تلغ رسّج الحغن الٌِا ٖ تاذجاٍ تلْغ  لاف الهٌهصهش الهوهثه٘هي 

ّذحشٗش الاشا  ّذحق٘ه اعرقاللَ ّع٘ادذَ ّسف  ساٗح الاضج الهْوهٌه٘هح 

ّالقْه٘ح ذشفشف علٔ ستْعَ الضاُ٘ح ، هجِض٘ي هخططاخ الرقهغه٘هن 

ّالرلر٘د الثا غح هِوا ذلًْد الفراذِا ّساٗاذِا الشُْاء ّهغرثوشٗهي 

فْصُن الوث٘ي ّاششاقح هلشُن صْب الٌهِهْ  ّالهرهقهذم ّالهشفهاهح 

 ّالٌصش اتذاً حل٘ف الوجاُذٗي اللادٗي .

 انثىرة

 انرفُك اجملاهد عزة ابراهُى اندورٌ َؤكد ادلضايني االطُهت 
 دلـفهىو انثىرة ندي انبعث .. وَعد االلانُى خطًا امحرًا سنماتم دونه

 ٣نض اخلطاب ص                                                                                                   

اسرة حترَر جرَدة انثىرة تهنئ 
انرفُك اجملاهد عزة ابراهُى 

 االيني انعاو نهحزب 
انمائد االعهً نهجهاد وانتحرَر 

 واخلالص انىطنٍ 
ورلاهدٌ انبعث وادلماويت وابناء 

شعبنا انعرالٍ حبهىل انعاو 
 اذلجرٌ اجلدَد

ابناء شعبنا انبطم َىاطهىٌ 
يطانبتهى بإَماف عًهُاث اغتُال 

رلاهدٌ انبعث واطالق سراح 
 االسري وادلعتمهني

 

ادلناضهىٌ انبعثُىٌ َىاجهىٌ بظالبت 
جهادَت ينمطعت اننظري محالث 

االعتمال انتٍ تشنها ضدهى حكىيت 
 ادلانكٍ انعًُهت



 

 

 ٢ص

 
 

 نص حديث اجملاهد القائد االعلى للجهاد والتحرير القائد العام للقىاث املسلحت
 املعتز باهلل عزة ابراهين الدوري

 هع كىكبت هن الرفاق هناضلى البعث وفرسان اجلهاد يف جنىبنا العزيز
 

ِحينِ  ْحَوِن الزَّ  بِْسِن ّللّاِ الزَّ

ِحيِن  اْلَحْوُد ّلّلِ َربِّ اْلَعالَِويَن   ْحوِن الزَّ يِن  الزَّ اهِدنَا  إِيَّاَك نَْعبُُد وإِيَّاَك نَْستَِعيُن  َهلِِل يَْىِم الدِّ

َزاطَ الُوستَقِيَن  الِّيَن  الصِّ  ِصَزاطَ الَِّذيَن أَنَعوَت َعلَيِهْن َغيِز الَوغُضىِب َعلَيِهْن َوالَ الضَّ

 صدق ّللا العظين 



 

 

 ٣ص

آَا نفشصح ذاسٚخٛح ٔػضٚضج ٔيجٛذج اٌ احظىٗ تٓىزا انهءىاء  -انشفاق االػضاء يُاضهٕ انثؼس ٔفشساٌ انجٓاد فٙ جُٕتُا انؼضٚض 

انًثاسك يغ َخثح يخراسج يٍ سجال انؼشاق انؼظٛى تؼصٍٛٛ ٔيجاْذٍٚ ٔفٙ ْزِ انظشٔف انراسٚخٛح انؼصٛثح يٍ يسٛشج شؼثُا 

ٔايرُا فٙ صشاػُا انًجٛذ يغ اػذاء هللا ٔاالَساَٛح ، قٕٖ انغضٔ انثشتش٘ ٔػًالئّ ٔارَاتّ ٔجٕاسٛسّ َٔحىٍ ػهىٗ يىفاسف 

انُصش انفايم انؼضٚض تإرٌ هللا ، حٛس ذٕنٙ انٕٛو االيثشٚانٛح االيشٚكٛح صػًٛح قٕٖ انفش ٔانؼذٔاٌ ٔانغىضٔ ْاستىح ذجىش ارٚىال 

انخٛثح ٔانخسشاٌ تؼذ اٌ ْشب حهفاؤْا ٔتؼذ اٌ اسرٛأسد اٌ ذهٕ٘ رساع شؼة انؼشاق انؼظٛى ٔيءأيرّ انًجٛذج انثاسىهح 

ٔتؼذ اٌ يشؽ اَفٓا فٙ ٔحم انؼشاق ٚهؼُٓا شؼة انؼشاق ٔذهؼُٓا االَساَٛح ٔٚهؼُٓا انالػٌُٕ ، كًا ٚىسؼذَٙ اكىصش اٌ ٚكىٌٕ 

ْزا انهءاء فٙ انكٕخ يحافظح ٔاسظ انراسٚخٛح انؼضٚضج ٔاَرى ذؼهًٌٕ اٚٓا انشفاق انًجاْذٌٔ يٍ ُْا يٍ ْزِ االسض انطٛثىح 

انطاْشج اَطهءد جحافم انفرح انؼشتٙ االساليٙ فٙ ػٓذ انشسانح االٔل شىشقا حىرٗ ٔصىهد جحىافهٓى انًُىصٕسج ذخىٕو 

انصٍٛ ٔحرٗ ٔصهد جحافهٓى انًثاسكح اػًاق تالد انُٓذ ٔانسُذ ، ٔٚحًهٌٕ انٗ ايى االسض سسانح انسًاء سسانح انؼشٔتح 

انخانذج انخاذًح سسانح االسالو انحُٛف َٕسا ْٔذٚا ْٔذٖ ٔػذال ٔذحشٚىشا يىٍ سق انؼثٕدٚىح ٔانٕشُٛىح ٔحشٚىح ٔايُىا ٔسىاليا 

ٔذءذيا ٔحضاسج ، ٔاسظ انؼضٚضج ، ٔاسظ انًجذ ٔانؼض ٔانجٓاد ، يُز ٚىٕو احرىضُد انًءىش انؼىاو نجٛىٕش انًىفشق انؼشتىٙ 

جٕٛش انفرح ٔقذ ظهد ْزِ انًحافظح تكٕذٓا ٔيذَٓا ٔاقضٛرٓا َٕٔاحٛٓا ٔسٚفٓا شىايخح ذحًىم ساٚىح انجٓىاد ساٚىح انؼشٔتىح 

ٔسسانرٓا انخانذج ، ضذ كم االطًاع ٔضذ كم ػٕاصف انفش انٕٓجاء انءاديح انٗ االيح يٍ انفشق ٔظهىد حىرٗ انءادسىٛح 

انصاَٛح انًجٛذج ٔحرٗ انغضٔ انثشتش٘ انصَٕٓٛٙ انفاسسٙ ٔحرٗ انٕٛو ٚءف سجانٓا ٔاتطانٓا ٔفشسآَا ٔياجذاذٓا شٕكح فىٙ 

 فى االيثشٚانٛح ٔحهفائٓا ٔػًالئٓا انصغاس انساقطٍٛ فٙ ٔحم انخٛاَح ٔانشرٚهح ذشذجف فشائصٓى ٔٚإسق َٕيٓى .

 

ذحٛح ٔذءذٚش ٔاػرضاص ٔاػجاب ٔافرخاس يٍ قٛادج انحضب ٔيٍ انءٛادج انؼهٛا نهجٓاد ٔانرحشٚش ٔيٍ قٛادج جثٓىح انجٓىاد ٔانرحشٚىش 

ٔانخالص انٕطُٙ ٔيٍ انءٛادج انؼايح نهءٕاخ انًسهحح ٔيٍ خالنكى انٗ جًاْٛش ٔاسظ االتٛح ٔانٗ قثائم ٔاسىظ انؼشاقٛىح 

انٛؼشتٛح ٔانٗ شٕٛخٓا ٔٔجٓائٓا انٗ ػهًائٓا ٔيصءفٛٓا انٗ ػًانٓا ٔفالحٛٓا ٔطهثرٓا ٔشثاتٓا انٗ ياجذاذٓا ايٓاخ ٔاخٕاخ 

ٔتُاخ انشجال انزٍٚ دٔخٕا انذَٛا تإًٚآَى ٔصثشْى ٔادائٓى  ٔذضحٛاذٓى ، ٔنٛخىسأ انغىضاج ٔنٛخىسأ ػًىالء انغىضاج ٔنٛخىسأ 

 جٕاسٛس انغضاج انزٍٚ دَسٕا اسض انُثٕاخ ٔانحضاساخ اسض انؼشٔتح انًجٛذج ٔاسض االسالو انخانذ .

 

 الرفاق االعزاء 

اذحذز يؼكى انٕٛو ٔفٙ ْزا انهءاء انًٕسغ انًثاسك ػًا ٚذٔس فٙ تهذَا ٔيا ٚجش٘ ػهٗ اسضُا ٔاسٚذ اٌ اسًغ يُكى كىم يىا 

ٚصؼذ َضانكى ٕٔٚسغ جٓادكى ، قثم ٕٚيٍٛ ٔقثم اٌ إَ٘ انهءاء يؼكى ، قذ ْضَٙ ٔاسىرفضَٙ قىٕل احىذ انجٕاسىٛس يىٍ 

احضاب انؼًانح ٔانخٛاَح ، ٚءٕل تذٌٔ خجم ٔال حٛاء ٔكاَّ ٔحذِ فٙ ْزا انكٌٕ ال شاْذ يؼّ ٔال سقٛة ، ٚءىٕل اٌ انثؼصٛٛىٍ 

جثُاء ال ٚءذسٌٔ ػهٗ شٙء اال ػهٗ احذاز انءالقم ٔاالضطشاتاخ ،  خسئ ْزا االسػٍ ْٕ ٔحضتّ ، ْٕٔ ٚؼهىى اٌ أل يىٍ 

ٚؼشف يذٖ شجاػح انثؼصٍٛٛ ٔجساسذٓى ٔتطٕالذٓى ْٕ ٔحضتّ ٔاسٛادْى ٔكم احضاب انؼًانح ٔانخٛاَح ، ْإالء االقضاو انزٍٚ 

حفذٔا كم قٕٖ انظهى ٔانطغٛاٌ ػهٗ تهذْى نكٙ ٚضحضحٕا انثؼصٍٛٛ ٔحضتٓى يٍ يٕقؼٓى انءٛىاد٘ انطهٛؼىٙ فىٙ شىؼة 

 انؼشاق فذيشٔا انؼشاق يٍ 



 

 

 ٤ص

الصبٍ الٔ الصبٍ ّلن ٗضزط٘عْا اى ٗزحزحْا الجعش اًولخ عني هابًنَ ّرّ ٍ ّارا نَ ه ُّنبُن ثعنن صونبًٖ صنٌْاد هني الزنه٘ن  

ّالزخ ٗت ّالمزل ّالزغ ٗن ر رعن ف ا صِن هي الجعش ّالجعض٘٘ي ّهللا اًٌٖ لن اَ  فٖ ح٘برٖ ّلن اصوع ّلن ال أ فنٖ الزنب ٗع عني 

ّجْر اًبس ثوضل ُذا االًحطبط الم٘وٖ ّاالخاللٖ ّثوضل ُذا االص اف فٖ الج ٗوخ ّالمجبحخ ّال ذٗلخ اال المل٘ل جنا هٌِن لاٖ 

ال ًظلن احنا ه اى احزاة العوبلخ ّالخ٘بًخ الزٖ رآه د علٔ الع اق ُن اكض  هي ٗع ف عي حم٘مخ عجبعخ الجعض٘٘ني ّجنضب رِن 

ّثضبلزِن ّف ّص٘زِن ّاصبلزِن ّاٗوبًِن ثمض٘زِن ه كل النً٘ب رع ف كن لنم الجعش هي الزضح٘بد لنغعجَ ّاهزنَ علنٔ اهزننار 

 -رب ٗخَ الوج٘ن ه اى ُذا الوزخ ػ ّحزثَ ّهي لف لفَ هي عوالء الصفْٗخ الفب ص٘خ ٗ ٗنّى اى ٗطفؤّا ًْ  هللا ثؤفْاُِن ًنضْا  

اى الجعش فٖ إٗوبًَ ّفٖ عم٘نرَ ّفٖ هجبر َ ّفٖ ل٘وَ ّفٖ هضلَ ّفٖ عجبعزَ ّثطْالرَ ّف ّص٘زَ ّثنضبلزَ  -خضئْا ّذلْا 

ّفٖ أرا َ ّفٖ صنلَ ّاخالصَ ّفٖ صج ٍ ّفٖ هطبّلزَ ّفٖ لن رَ علٔ الٌِْض ّالضْ ح ٗوضل  ّح االهخ الوجزجبح ّٗوضل ضو٘  

االهخ الوخزب ح ّٗوضل ا ارح االهخ المْٗخ الزٖ ال رل٘ي ّاى ًضبءٍ ّ جبلَ ٗعغمْى العم٘نح ّالوجبرئ ّٗعغمْى هضل الع ّثخ ّل٘وِب 

ّٗزعغمًِْب حن االصزغِبر ُّن  ٗعغمْى الوْد عِناء فٖ صج٘ل هللا للذّر عٌِب ه ُاذا اِٗب ال فبق الوجبُنّى ٗحبّل ال عبء 

 رضبًنٍ لْٓ الغزّ ّٗضبًنٍ ِّٗبرًَ الٌظبم الع ثٖ الججبى الوزخبذل العو٘ل .

 

ُاذا ٗ ٗنّى رزّٗ  رب ٗع الع اق ّهضع رب ٗع االهخ ُّاذا ٗ ٗن الغزاح اجزضبس ععت الع اق العظ٘ن ُاذا ٗوٌٖ ًفضَ ُذا اال عي 

الخب ي العو٘ل فٖ اى ٗاْى الجعضْ٘ى ججٌبء ّاى ٗاْى الع الْ٘ى هضلَ ججٌبء ُْ ّهي لف لفنَ لنْ اى ٗانْى الع ال٘نْى هضلنَ خًْنخ 

ّعوالء ّجْاص٘ش اذالء ّلن ٗعلن ّجْلخ العوالء ّطْاث٘ ُن هعَ ه ًضْا اّ رٌبصْا رب ٗع الجعنش ّرنب ٗع العن اق العظ٘نن الوج٘نن 

ّحضب ارَ الزٖ علوذ االًضبً٘خ هب لن راي رعلن ّرٌبصْا اى العن اق للنت االهنخ ّعملِنب الوجننز ّكنٌز االٗونبى فِ٘نب ه ّاى هللا 

صجحبًَ لن اصطفٔ االهخ ّاجزجبُب لحول ال صبلخ الخبلنح الخبروخ  صبلخ االصنالم الحٌ٘نف ه  صنبلخ الخن٘  ّالوحجنخ ّالح ٗنخ 

ّالضالم ّالعنل ّالحضب ح ّالزمنم ه فبألهخ ّع الِب الوج٘ن هحفْظ٘ي ثحفع هللا المْٕ العزٗز الٔ اى رمْم الضبعخ ه ٗمنْل جنل 

ْكَر َوإِنَّا لَُه لََحافُِظوَن  جاللَ  فبلع اق هحفْظ ثحفع االهخ ّ صبلزِب ه لمن اّرز هللا صنجحبًَ فنٖ ُنذٍ  إِنَّا نَْحُن نَزَّْلَنا الّذِ

االهخ ّععجِب كل عْاهل ّصفبد ّصوبد المن ح علٔ هْاصلخ حول ال صبلخ الخبلنح ه فبلع اق كونب رع فنْى خبلنن ثخلنْر االهنخ 

ّالجعش خبلن ثخلْر االهخ ّععجِب ال ٗض ٍ هي خذلَ ّصززحطن علٔ أعزبثَ إٔ علٔ اعزبة ععت العن اق ّعلنٔ ثْاثنبد هنًنَ 

 ّعلٔ هٌبفذ حنّرٍ اهْاط الغ  ّالعنّاى ّالطغ٘بى ّص٘علن الذٗي ظلوْا هي الغزاح ّعوال ِن إ هٌملت ٗزملجْى .

 

ًمْل الْ٘م لان اِٗب ال فبق ّللنً٘ب كلِب ّثال فخ  ّاعززاز ّثال رْاضع هلل الوٌبى الذٕ هي علٔ اهزٌب ّعنعجٌب ّحزثٌنب فنٖ ُنذا 

النّ  اإلٗوبًٖ االًضبًٖ العظ٘ن ه ّأأكن ثغال خبػ للحلف الضالصٖ الغ ٗ  ّعوال َ ّاذًبثَ ه ح ثعن ه ح اى الجعنش ل٘نش حزثنب 

ص٘بص٘ب رمل٘نٗب كوب ٗع فْى عي احزاثِن ّاحزاة غ٘ ُن ّاًوب ُْ حزة االهنخ الزنب ٗخٖ ال صنبلٖ ٗجبُنن ّٗمبرنل ّٗمننم ُنذٍ 

الزضح٘بد الاج٘ ح الضخ٘خ ل٘ش هي اجل الضلطخ فبلضلطخ جعلِب الْ٘م خلف ظِ ٍ ُّْ لن ٗلزفذ الٔ الضلطخ فنٖ ٗنْم هني 

االٗبم كغبٗخ ّهطلت ط٘لخ رب ٗخَ الوج٘ن ّاًوب الضلطخ عٌنٍ ُٖ ّص٘لخ هي ّصب ل الٌضبل لزحم٘ك االُناف الانج ٓ النضبه٘خ 

لالهخ ه ّاهب صْ اد الجعش الوج٘نح فٖ الع اق لن راي اًمالثبد ّاصز٘الء علٔ الضلطخ هي لجل جِخ طبهعخ فٖ الضلطخ ه ُنذا 

 كبًذ اًمالثب فعل٘ب هي لجل هجوْعخ هي ضجبط الج٘ظ االح ا   8591حنس ّٗحنس فٖ الجْ٘ط عبرح ّهٌِب ثغال خبػ صْ ح 



 

 

 ٥ص

ال رًهك ا٘ َظشح ٔال رًهك ا٘ فكشح ٔال ا٘ يُٓظ نهزغٛٛش انغزس٘ انشبيم فٙ انحٛبح حزٗ ركٌٕ صٕسح فبَزٓتذ انتٗ ال ءتٙ    

ٕٚنٕٛ انؼظًٛخ فٙ يصش ثذأد اَقالثب ٔرحٕنذ ثقٛبدح انقبئذ انًجذع انفز انجطم ػجذ انُبصش انٗ اكجش صٕسح قٕيٛتخ رقذيٛتخ  32ٔصٕسح 

فٙ انؼصش انحذٚش   ايب صٕساد انجؼش فٓٙ كبَذ صٕساد رؼجش ػٍ ػقٛتذح ٔفكتش ٔيجتبدا ٔاْتذاس ٔاعتزشارٛغٛبد ٔثتشايظ نهزغٛتش 

انغزس٘ انشبيم فٙ حٛبح انًغزًغ ٔااليخ   ٔقذ ارحذس يؼكى ػٍ ْزا انًٕضٕع أ فٙ نقب اد اختشٖ يتغ انشفتبن اٌ ءتب    

ثشكم أعغ   ٔاػهًٕا اٚٓب انشفبن اٌ حت انغهطخ نزارٓب ٔانشكض ٔسا  انغهطخ نزارٓب ًٚضم نتذٖ حضثُتب اَحشافتب ٔاثزؼتبدا ػتٍ 

انًجبدا ٔاالْذاس ٔانًغٛشح انكفبحٛخ   فبنجؼش انٕٛو ُٚبضم ٔٚغبْذ يٍ اعم انزحشٚش ٔاالعزقالل ٔنٛظ يٍ اعم انغهطخ   صى 

اػبدح ثُب  انؼشان ٔاػبدح انؼشان انٗ دٔسِ انطهٛؼٙ انشائذ فٙ يغٛشح االيخ   ايتب انتغهطخ انتزٙ ٚهٓتش خهفٓتب انالْضتٌٕ فتٙ 

يفٕٓيُب انٕٛو ٔفٙ اًٚبَُب انٕٛو ٔفٙ قشاسَب انٕٛو عزؼٕد انٗ انشؼت ٔحذِ ْٕٔ ٚضؼٓب فٙ انًكبٌ ٔانحضٍ انز٘ ٚشاِ يُبعت 

 ٔقبدس ػهٗ رفؼٛهٓب ٔرغخٛشْب نخذيزّ ٔخذيخ اْذاس االيخ انكجشٖ .

 

ٔأكذ ػهٗ اْذاس االيخ ْٔذس االيخ يٍ يحٛطٓب انٗ خهٛغٓب ٔثُب  يغزًؼٓب انُبْض انضاْش ٔرحشسْب ٔحشٚزٓتب فبنجؼتش ٚغبْتذ 

انٕٛو ٚقذو ْزِ انزضحٛبد انغخٛخ انٕاعؼخ نكٙ ُٚٓض نشؼت انؼشان انؼظٛى ٔٚضٕس ٔٚشرقٙ ثإًٚبَّ ٔادائّ انٗ يغزٕٖ اْذاس 

االيخ انكجشٖ   فبنجؼش ٚقبرم انٕٛو ٔٚجزل ٔٚقذو ْزا انؼطب  انغخٙ نكٙ ُٚٓض انشؼت ٔٚضٕس ٔٚشرقٙ انتٗ يتغزٕٖ سعتبنزّ 

فٙ انحٛبح اًٚبَب ػًٛقب ٔفًٓب دقٛقب ٔاعزٛؼبثب ءبيال ٔػشقب ٔرؼشقب نًجبدا االيخ ٔاْذافٓب صى اداً  ربسٚخٛتب سعتبنٛب يتٍ اعتم 

رحقٛقٓب   ٔكًب ٚشٖ يُكى االػذا    انٕٛو فٙ ػشان انؼشٔثخ ٔاالعالو ٔكًب ٚشٖ انغضاح ٔػًالؤْى يُكى ُْب فٙ ٔاعتظ ُْٔتب  

فٙ انُغف االءشس ثهذ انقذٔح انكجشٖ ثهذ انًضم االػظى ٔاالػهٗ ايبو انجطٕنخ ٔانفشٔعٛخ ايبو انتشغبػخ ايتبو انًجتبدا ايتبو 

انقٛى ٔانًضم ايبو انصذن ٔاالخالص ػهٙ )ع( ٔفٙ انجصشح ٔر٘ قبس انؼشٔثخ ٔفتٙ َُٛتٕٖ انحتضبسح ٔفتٙ االَجتبس ػًتا انؼتشان 

انغٕقٙ فٙ يؼبس  انًصٛش ٔفٙ صالػ انذٍٚ ٔدٚبنٗ انجطٕنخ ٔانفذا  ٔانشٓذا  فضالصخ ػشش انف ءٓٛذ قذو انحضة فٙ يذُٚتخ 

انفذا  ٔانجطٕنخ فٙ دٚبنٗ فٙ اخش احصبئٛخ قذيذ انٙ فٙ َٓبٚخ اٚهٕل   ُْٛئب نهجؼش فٙ دٚبنٗ ُْٔٛئب نشؼت انؼشان انؼظٛى 

فٙ دٚبنٗ ُْٔٛئب نشٓذائٓى ٔػٕائم ءٓذائٓى   اٚزٓب انؼٕائم انششٚفخ انؼفٛفخ انًغٛذح اٌ رُٓئتزٙ نكتى ٔنتشٓذائكى اقذيٓتب 

نكى يٍ اػًبن قهجٙ نًؼشفزٙ انذقٛقخ نًقبو انشٓذا  ٔدسعبرٓى ٔسرجٓى ػُذ   يبنك انًهك   اعًؼٕا فتٙ ْتزا انًُتٕرط ٚتب 

ػٕائم ءٓذا  انؼشان ٔٚب ػٕائم ءٓذا  االيخ   ْزا انًُٕرط يٍ ءتٓذا  انشعتبنخ انخبنتذح فتٙ ػتصشْب االٔل نكتٙ رقتش اػٛتٍ 

ءٓذائكى ٔرفشحٕا ٔرضْٕا ثٓى فٙ انحٛبح انذَٛب نقذ اعزشٓذ عٛذَب حبسصخ ثٍ يبنك ْٔتٕ انٕحٛتذ اليتّ فغتب د ايتّ انتصحبثٛخ 

انغهٛهخ إنٗ انحجٛت )ص( رغأنّ فزقٕل ٚب سعٕل   اخجشَٙ احبسصخ فٙ انُبس حزٗ احضٌ او ْٕ فٙ انغُخ حزٗ افشػ ؟   فقبل 

نٓب انقبئذ االػهٗ ٔانًضم االعًٗ حجٛجُب انًصطفٗ )ص( أْجهذ ٚب او حبسصخ ؟   آَب صًبٌ عُبٌ ٔاَّ فتٙ انفتشدٔط االػهتٗ   

  اكجش   اكجش حٙ ػهٗ انغٓبد   ٚب سفبن انؼقٛذح ٔانغالػ حٙ ػهٗ االعزشٓبد ٚب طالة انشٓبدح فٙ عجٛم     انهٓتى 

 اسصقُب انشٓبدح فٙ عجٛهك يقجهٍٛ غٛش يذثشٍٚ .

 

اٚٓب انشفبن انًُبضهٌٕ فٙ عُٕثُب انحجٛت اٚٓب انًغبْذٌٔ االثطبل فٙ عشاٚب انضثٛش ثٍ انؼٕاو ٔيقبرهٙ انغٛت  انؼشثتٙ نزحشٚتش 

انغُٕة اَُب َهزقٙ انٕٛو فٙ ْزِ انًذُٚخ انؼضٚضح نُقٕل إلداسح انشش أال صى نحكٕيخ انحقذ االعٕد ػهٗ انؼشٔثخ ٔسعبنزٓب ٔدُٚٓب 

 حكٕيخ طٓشاٌ صى نؼًالئٓى انصغبس اقضاو انؼًهٛخ انًخبثشارٛخ اٌ انجؼش



 

 

 ٦ص

لن ٗماذل ُزا المرال ّٗجاُذ ُزا الٌْع هي الجِاد هي اجل السلطح ّاًوا ألُذاف اسؤ ّاػلٔ ّاغلٔ هي السلطح ًماذل هني 

اجل الرذشٗش ّاالسرمالل اّال ّالسلطح الوغرصثح سرؼْد للشؼة كوا للٌا ُّْ ّدذٍ المادس ػلنٔ اًرااػِنا هني ػ٘نًْعن ّػ٘نْى 

غ٘شكن ّالثؼس كوا ذشًَّ الْ٘م ٗماذلعن ػلٔ كل شثش هي اسض الؼشاق هي شوالَ الٔ جٌْتَ ّال ًفشق ت٘ي شوال ّجٌْب ّال ت٘ي 

هذٌٗح ّهذٌٗح ، الثؼس هْجْد فٖ كل هذى الؼشاق ّالع٘رَ ًّْادَ٘ ّلشاٍ ، الثؼس ذرساتك هذى الؼشاق الٔ ادرعاًَ ّالمرال ذذد 

ساٗرَ ساٗح هللا اكثش هي اػالٖ جثال كشدسراى الؼشاق الشن الٔ اُْاس الجٌْب ّهشاتؼَ هي الثْادٕ ّالصذاسٕ الغشت٘ح الٔ الثْادٕ 

ّالصذاسٕ الششل٘ح ، ادٖ٘ شؼثٌا العشدٕ الوج٘ذ ّادٖ٘ ػشائشٍ الصائشج ادٖ٘ ػلواءٍ ّهصمفَ٘ ّكل هعًْاذَ سجاال ًّساء ػلٔ 

ّلفرَ الوج٘ذج هغ الؼشاق ّهغ ّدذج الؼشاق فالثؼس اِٗا الخًْح ّالؼوالء ٗؼرا ّٗمذس كل دفٌح هي ذشاب الْغي الطاُش ّكل لطشج 

هي ه٘اَُ الوثاسكح ُّْ ذذرعٌَ كل هذى الؼشاق ّلشاٍ ّذلرذن هؼَ فٖ هس٘شج الجِاد ّالرذشٗش ّاًظشّا اِٗا الشفاق ّلٌ٘ظش الؼالن 

كلَ ّخاصح اتٌاء اهرٌا الؼشت٘ح ك٘ف ذشذجف لذاُن الؼفٌح ّذشذؼذ فشائصِن هي الثؼس ّأٗي؟ ، فٖ الٌجف ّفٖ كشتالء ّفنٖ ّاسنػ 

ّرٕ لاس اكصش تعص٘ش هي الوذافظاخ االخشٓ صالح الذٗي ّاخْاذِا فْ هللا لٌمؼذى لِن كل هشصذ ّلٌمؼذى لِن فٖ كل هذٌٗنح ّفنٖ 

كل لشٗح ّفٖ كل شثش هي اسظٌا االسض الطاُشج توس٘شج جِادٗح شؼث٘ح دنرٔ ًونسخ تعنن اسض   الؼنشاق اِٗنا الخًْنح الرنٖ 

دًسروُْا ّاػلوْا اًٌا ّهٌز الثذاٗح تذاٗح الجِاد لن ًماذل غشفا تؼٌَ٘ دّى االخش ّاًوا ًماذل العفش كلَ ّاالدرالل كلَ ّالغناّ كلنَ 

كوششّع لعل اغشافَ ّهعًْاذَ اّال الذلف الصالشٖ الششٗش االهثشٗال٘ح ّالصًِْ٘٘ح ّالصفْٗح ّغاتْس الؼونالء ّالخًْنح ّالجْاسن٘  

ًّرصذٓ لعل هرغ٘ش ادذشَ االدرالل فٖ تلذًا ّػلٔ ساس رلن  ُنْ الؼول٘نح الس٘اسن٘ح الوخاتشاذ٘نح النرٖ ذوصنل ال٘نْم الوذنْس 

ًماذلِنن  -االساسٖ للوششّع الششٗش ّدسة شْاتد ّاسثم٘اخ ال ذرغ٘ش ػٌذًا هِوا ذغ٘شخ الظشّف ، اّال : لْٓ الغاّ ّاالدرالل 

تعل االسلذح الورادح فٖ كل الو٘ادٗي الؼسعشٗح ّالس٘اس٘ح ّاالهٌ٘ح ّاالجرواػ٘ح ّاالػاله٘ح ّااللرصادٗح شن االدرالل اّ الْجْد 

الصاًٖ للصفْٗح الفاسس٘ح ّتعل االسلذح ّفٖ كل الو٘ادٗي شن غْات٘ش الؼوالنح ّالخ٘اًنح  النزٗي سنِ٘شتْى لطؼنا هنغ اسن٘ادُن 

 ّلثلِن اّ س٘سذمِن الشؼة لثل اى ذصل الِ٘ن الوماّهح .

 

فٌذي فٖ الذاب ّفٖ الم٘ادج الؼل٘ا للجِاد ّالرذشٗش ّفٖ جثِح الجِاد ّالرذشٗش ّالخالص الْغٌٖ لن ًمشس  تؼنذ هماذلنح الؼول٘نح 

الس٘اس٘ح تالسالح ّألًٌا هؤهٌ٘ي اى شؼة الؼشاق ُْ الزٕ س٘سذك كل ظْاُش هخلفاخ االدرنالل تؼنذ خشّجنَ ّلنزل  كاًند 

دػْج الذعْهح الؼو٘لح تاى لذٓ الثؼس هؤاهشج اّ هذاّلح لالًمالب ُٖ فشٗح ذمغ ظوي هششّع االجرصناز ّلرنل النشؼة ّذذه٘نش 

د٘اج الوجروغ ، ّاى الزٗي المٖ ػلِ٘ن المثط فٖ ُزٍ الذولح الظالوح لذ جاءخ لْائن تأسوائِن هي ف٘لك المذس سسو٘ا الٔ 

السف٘ش االٗشاًٖ فٖ تغذاد شن الٔ دعْهح الؼوالء هٌنز اكنصش هني ػناه٘ي ُّنٖ لنْائن كصن٘شج فِ٘نا ثالف الثؼص٘٘ني ّالؼنسعشٗ٘ي 

ّالْغٌ٘٘ي فاى شغلٌا الشاغل الْ٘م      ُْ هماذلح الغااج ّغشدُن ُّن هْجْدّى ّاى اًسذثْا سسنو٘ا فنسٌظل ًماذنل الْجنْد 

الغ٘ش سسوٖ ّالْجْد الشسوٖ الوخفٖ ّالغ٘ش هخفٖ درٔ ًمرلغ االدرالل هي جزّسٍ ُعزا س٘ثمٔ شؼثٌا الؼظ٘ن اِٗا االخنْج 

ّتعل   لْاٍ الْغٌ٘ح ّالمْه٘ح ّاالساله٘ح الوسلذح ّغ٘ش الوسلذح ٗجاُذ ّٗماذل الغااج درٔ الرذشٗش العاهنل ّالنشاهل لؼشالٌنا 

الذث٘ة ، اها الوششّع الصفْٕ الفاسسٖ فسٌماذلَ لرال االتطال اى اسروش المرل ّالرذه٘ش ّالرفشٗ  ّتعل االسلذح ّتؼذ الرذشٗش 

ّفٖ الرذشٗش س٘شفغ ساٗح الرذشٗش كل المْٓ الرٖ ساُود فٖ صٌغ الرذشٗش ػسعشٗح ّهذٌٗح هسلذح ّغ٘ش هسلذح داخل الْغي 

ّخاسجَ لرمْد ُٖ هس٘شج الثٌاء ّالرطْس ّالْل للغااج ّػوالئِن فٖ دعْهح الؼول٘ح الس٘اسن٘ح ٗعفٌ٘نا فخنشا فنٖ الثؼنس ّفنٖ 

 الجِاد ّٗعفٌ٘ا ػاا اى الذولح الصفْٗح



 

 

 ٧ص

يؼتمنم ننى تنستثٍ ا ندا ػهنٗ  099انثستسٚح ػهٗ انحصب فٙ ْرِ االٚاو ٔلٕاتّ انًسهحح تجأش ػدد انًؼتمهٍٛ فٛٓا اكثس ينٍ 

اساض دُّٚ أ لٕيٛتّ أ طائفتّ أ يدُٚح أ ػشٛستّ ْرا ْٕ انثؼث صٕزج يصغسج ٔيسكصج يٍ شؼة انؼساق انؼظٛى ْٔكرا  اننّ 

 فٙ االيح ٔشؼثٓا .

 

ا ٛٙ كم انسفاق ٔانٕطٍُٛٛ ٔانؼسكسٍٚٛ انًؼتمهٍٛ فٙ ْرِ انحًهح االجسايٛح انالأخاللٛح فٓى  منا ْنى اننشٓداا ٔانًمناتهٌٕ 

انٕٛو يؼٓى ، ْى  ما ْى زجال االيح ٔفسسآَا ْٔى ساداتٓا ٔاشسافٓا ا ٙ زٔح انمائد انثطم انشٓٛد شٓٛد االيح ٔاالَنساَٛح 

انسفٛك صداو  سٍٛ نمسب  هٕل ذكسٖ اغتٛانّ ٔاٌ زٔ ّ انطاْسج يا شانت ٔستثمٗ يؼُا فٙ انًٛداٌ تًهن  سنًاا انؼنساق ينغ 

جٛش انًجاْدٍٚ انجساز انثؼثٍٛٛ ٔانؼسالٍٛٛ انرٍٚ تجأش انٕٛو ػددْى انًهٌٕٛ ٔانُصف شٓٛد َستًد يٍ زٔ ّ ٔزٔح زفالّ ٔاتُاا 

شؼثّ زٔح انثطٕنح ٔااللداو ٔانتضحٛح ٔا ٛٙ شٓداا االيح ٔاالَنساَٛح ، ٔا نٙ انسفناق اػنضاا انمٛنادج انتازٚيٛنح فنٙ سنجٌٕ 

اال تالل ٔػًالئّ طازق ػصٚص ٔزفالّ ٔا ٛٙ زفالٓى ٔاخٕآَى انرٍٚ تغص تٓى سجٌٕ انؼًنالا اننسسٚح ٔانؼهُٛنح ٔالنٕل نهتازٚن  

ٔاشٓد اٌ سجُاا انؼساق ٔاسسٖ شؼة انؼساق ٔشٓداا شؼة انؼنساق ٔفسسناٌ شنؼة انؼنساق االفنراذ فنٙ يٛنادٍٚ انًُاشننح 

انتازٚيٛح انٕٛو ْى اسٕد انسافدٍٚ  ما ْٔى اسٕد انؼساق  ما ْٔى اسٕد االيح ٔاالَساَٛح  ما آَى لاتهٕا ٔاستشٓدٔا ٔاسنسٔا 

ٔاػتمهٕا ٔسجُٕا ٔػرتٕا ٔال ٚصال زفالٓى ٔاخٕآَى زاتضٍٛ فٙ يٛادٍٚ انًُاشنح انكثسٖ دفاػا ػهٗ انؼساق ٔااليح ٔاالَساَٛح ْٔى 

 انٕٛو جًٛؼا ٚشتسكٌٕ ٔكم يٍ يٕلؼّ ٔلصتّ فٙ صُاػح تازٚ  جدٚد ٔػصٚص نهشؼة ٔااليح االَساَٛح .

 

اٚٓا انسفاق االعزاء اٌ يٍ اْى اْداف االحتالل ْٕ تديٛس انعساق ٔآَاء دٔزِ انطهٛعٙ فٙ االيح انٗ االتد ٔٚهتقٙ 

عهٗ ْرا انٓدف استساتٛجٛا االيثسٚانٛح االيسٚكٛةح ٔانةيَٕٓٛٛح انعانًٛةح ٔانةي ٕٚح ان ازسةٛح ٔاةد ااةايٕا حهة  

استساتٛجٛا نتحقٛقّ ، نقد تثهٕز ْرا انحه  فٙ أاخس حسب انقادسٛح انًجٛدج عُديا حسى انُيس نهعساق ٔاَدحةس 

ان سس اني ٌٕٕٚ ٔاًَا ٚجس٘ انٕٛو فٙ انعساق تٕاسطح انعًهٛح انسٛاسٛح االجسايٛح ْٕ تُ ٛر يةرسٔ  انحهة  

 انثالثٙ نتديٛس انعساق ٔيٍ اْى يحأز ْرا انًرسٔ  ْٕ :

 

يحٕز تديٛس انقٕٖ ان اعهح ٔانًؤثسج فٙ شعة انعساق داخم انًقأيح ٔخازجٓا اتتةداء فةٙ انثعةم ثةى وةم اةٕٖ 

 انجٓاد ٔانًقأيح انًسهحح ٔغٛس انًسهحح .

 

 ٔانًحٕز انثاَٙ ْٕ تديٛس انحٛاج تكم ت اصٛهٓا فٙ انعساق انًادٚح ٔانًعُٕٚح .

 

ٔانًحٕز انثانم ْٕ تقطٛع انعساق ٔت تٛتّ انٗ وٛاَاخ ٔدٔٚالخ ٔااانٛى فٛحيم اٌ ٚثقٗ انعةساق تٛةد ْةرا انحهة  

انرسٚس سٓال ٔيطٕاعا وغًُٛح سٓهح ٚتقاسًٓا اطسافّ وٛ  ٚراؤٌٔ ٔٚجعهِٕ ًَٕذجا ألاطاز االيح فٙ تديٛسْةا 

 ٔتقطٛعٓا ٔتسوٛعٓا ٔاخافتٓا ٔازعاتٓا .

 

ٔاياو ْرا انتحد٘ ٔاياو ْرا انًشسٔع اذا استًس انؼًالا كم انؼًنالا فنٙ انؼًهٛنح انسٛاسنٛح انًياتساتٛنح نتُفٛنرِ فنسُماتم 

انؼًهٛح انسٛاسٛح ٔزيٕشْا ٔلٛاداتٓا ٔا صاتٓا تكم االسهحح ٔنٛؼهى ْ الا انؼًالا اٌ اننشؼة اننر٘  طنى االيثسٚانٛنح انًُفهتنح 

  ٔ هفائٓا اندٔنٍٛٛ االشساز فٙ انصيٍ انر٘ ٚؼسفِٕ سٛسحمٓى فٙ ٕٚيٍٛ ال اكثس



 

 

 ٨ص

ٗحْٖٞب عٞؼيٌ اىخّ٘خ ٗاىؼَالء اٛ ٍْقيت ْٝقيجُ٘ ٗاق٘ه ىشؼجْب االثٜ اُ اىغضاح قذ خغشٗا اىَؼشمخ اىَغيحخ ّٖبئٞب اٍبً ٍقبٍٗزل 

اٖٝب اىشؼت اىجبعو اٍبً ٍقبٍٗزل اٖٝب اىشؼت اىؼظٌٞ ٍْٗز صٍِ ثؼٞذ ٗىٞظ اىًٞ٘ ثلو ٕل٘ اىٞلً٘ ْٝالز اّلغحبثب حقٞقٞلب ٗىٞلظ 

رنزٞنٞب ٗىنِ ٍششٗػٔ ال صاه قبئَب ٗعٞغزَش ْٝاز ث٘عبئو ٗثذائو اخلشٙ ٗإلٌ ٕلزٓ اى٘علبئو ٗاىجلذائو ٕلٌ ػَالئلٔ ٗحيابئلٔ 

 اىصا٘ٝخ اىابسعٞخ ٗاىصّٖٞ٘ٞخ اىؼبىَٞخ ٗط٘اثٞش اىؼَالء .

 

اُ ٍْٖجْب اىًٞ٘ ٕ٘ اىزشمٞض اىذقٞق ػيٚ ٍالحقخ اى٘ج٘د اإلٍجشٝبىٜ حزٚ ّطَئِ ػيٚ خشٗجٔ ٗاّزٖبء رأثٞشٓ اىَجبشش ٗاُ ىٌ ٖٝشة 

اىؼَالء آّزاك اٗ ٝغيَ٘ا اّاغٌٖ ىق٘ٙ اىشؼت اىَقبٍٗخ ، فغٞضحف شؼت اىؼشاق اىؼظٌٞ ٍغ ٍقبٍٗزٔ اىجبعيخ ىغحق ملو ثل س 

اىؼَبىخ ٗاىخٞبّخ ثبىغالح ٗثنو اى٘عبئو االخشٙ اٍب ثشأُ اىزقغٌٞ ٗاىزازٞذ فٖزا اىَ٘ض٘ع ال ٝخاٚ ػيٚ احذ قذ سفؼلذ شلؼبسٓ 

اعشائٞو ٍْز صٍِ ثؼٞذ ٕٗ٘ إٌ ٕذف ٍِ إذاف االٍجشٝبىٞخ االعزشارٞجٞخ قذ جبصفلذ ٕلزٓ االٍجشٝبىٞلخ اىقلزسح فلٜ للضٗ اىؼلشاق 

سعَٞب ػيٚ اىؼشاقِٞٞ ٍْز صٍِ ٗافشئ شؼت اىؼشاقٜ اىحضبسٛ اىزبسٝخٜ اىؼظٌٞ ْٕبك شؼجْب فٜ  ) باَذٌ (ىزحقٞقٔ ٗقذ طشحٔ 

اىجصشح ثغش اىؼشاق اىجبعو ٕٗ٘ ٍِ إذاف اىاشط مَب رؼيَُ٘ ػجش مو ربسٝخ اىصشاع ٍغ االٍلخ حلزٚ قجلو االعلالً فنٞلف رلغ٘ه 

ىجؼض اىؼَالء اّاغٌٖ ٗٝجبصفُ٘ ثبإلقذاً ػيٚ اسرنبة ٕزٓ اىجشَٝخ اىْنلشاء ٗٝزلرٍشُٗ ٗٝقلبٍشُٗ فلٜ ٍلصٞشٌٕ ٍٗلصٞش ػ٘ائيٖلٌ 

 ٗرساسٌٖٝ .

 

يٍ هُا يٍ واسظ قهب انعزاق اقىل نكم يٍ تسىل نه َفسه يٍ انعًالء وغيُز انعًيالء ييٍ انًُيا وٍُ وانُفعُُيٍ 

 واالَتهاسٍَ وانًفسذٍَ اٌ االقانُى وانفذرانُاث انُىو وقبم انتحزَز واالستوالل بشكم خاص .

 

بانُسبت نهبعث وانوُادة انعهُا نهجهاد وانتحزَز وجبهت انجهاد انتحزَز وانخالص انىطٍُ هى خظ احًز سُواتم دوَيه 

بال هىادة وبكم االسهحت وسُُذو كثُزا كم يٍ تسىل نه َفسه وَساهى  ٍ انتزوَج نتوسُى انبهذ وتفتُته خاصيت 

انزيىس انكبار انذٍَ َذ عىٌ انصغار يٍ انخهف وَحزضيىَهى وَيشجعىَهى وَشَُيىا نهيى االييز حيتً َخيذاىهى ايذا 

وباستثُاء انًسأنت انكزدَت الٌ انًسأنت انكزدَت هٍ قضُت خاصت هٍ قضُت شعب وقضُت قىيُيت داخيم شيعب 

انعزاق وداخم انوىيُت انعزبُت ونُس كصالح انيذٍَ ونُيس كُُُيىي وكاالَبيار او اٌ يحا خيت اخيزي بانتعاييم يي  

 انًسأنت انكزدَت اصىل ويفاهُى خاصت .

 

اُ ٍجيظ ٍحبفظخ صالح اىذِٝ اق٘ه فٞٔ اىنثٞش ٍِ اىخٞشِٝ اىطٞجِٞ اثْبء اىحَ٘ىخ ٗاىجٞ٘ربد اىَؼشٗفخ ىذٙ شؼت اىؼشاق ٗىنِ ٝجذٗ 

اُ ٍِ ثٌْٖٞ ػَالء صغبس خّ٘ٔ ٗج٘اعٞظ ٍلضدٗجِٞ ىنلو اىجٖلبد اىغبصٝلخ ىيلصّٖٞ٘ٞخ ٗىاٍجشٝبىٞلخ ٗىيلصا٘ٝخ اىابسعلٞخ  ٗقؼل٘ا 

ثبٟخشِٝ ىألعف ، اٗقؼ٘ا ثٖ الء اىخٞشِٝ اثْبء اىؼ٘ائو لذسٌٕٗ ٗفزٌْٕ٘ ، اُ فٜ ٍجيظ ٍحبفظخ صالح اىذِٝ مَب اػشف ٍِ ٝأثلٚ 

 ششف ػ٘ائيٌٖ ٗربسٝخٖب اُ ٝذّظ ثَثو ٕزٓ اىخٞبّخ .

 

اٍيْب اٗال اُ ٝزشاجغ ٕزا اىَجيظ اٗ اُ ٝؼيِ اىخٞشِٝ فٞٔ سفضٌٖ اىَطيق الُ مو ٍِ ٝغزَش فٜ ٕزٓ اىجشَٝلخ اىلزٜ عل٘ف ىلِ 

 رغزَش ٗىِ رَش اطالقب عٞذخو فٜ دائشح اىخٞبّخ اىؼظَٚ ىيشؼت ٗاالٍخ ٍٗٝ٘ئز ال ْٝاغ اىْذً ٗال رقجو اىز٘ثخ.



 

 

 ٩ص

ّاًي هي ّاسط العزيزة احيي عشبئش العشاق في صالح الذيي علٔ كل هب قذهت للجِبد ّالوجبُذيي ّأحيي 

شيْخِب الْطٌيي ّالوجبُذيي الزيي ّقفْا ضذ الغزّ ّلن يوذّا لَ يذا ، ّاحييي علوبهُيب ا اى شيعال صيالح 

الذيي ّعشبئشٍ لِن تبسيخ عزيز ّهجيذ في هسيشة الٌياب  ّالففيبح ضيذ اعسيرعوبس ّضيذ اعهيشيبليي  ّضيذ 

الصِيًْي  علٔ هسرْٓ القطش ّالْطي العشبي الفييش ّاًي اليْم اُييال بِين يويعيب اى يقفيْا صيفب ّاحيذا 

شبهخب ابيب هجيذا اهبم ُزٍ الخيبً  العظؤ حرٔ يفْى هْقفِن دسسب بليغب لفل هي تسْ  لَ ًفسَ الوزيذ 

 هي اعيغب  في الخيبً  .

 

ّعلٔ شعب صالح الذٗي االبٖ اى ٗشخص العوالء االساس٘٘ي الكباس فٖ ُزا الوششّع ّالوباششٗي ّالوكشْف٘ي ّالغ٘رش 

هباششٗي ّالغ٘ش هكشْف٘ي ُؤالء الحفٌر  الللر  هري ه لرم الوحافار  ّالحفٌر  الللر  الرهٖ ورماًذُن ّاه رالِن فرٖ 

الوحافاات االخشٓ ُؤالء الزٗي ساُوْا فٖ وذه٘ش العشاق ُّن الْ٘م ٗذخلْى فٖ هشحل  ومل٘وَ بشههَ الٔ اطشاف الحلف 

االهبشٗالٖ الصًِْٖ٘ الصفْٕ ّالٔ االبذ , علٔ الشعب ّقْاٍ الْطٌ٘  ّاللْه٘  ّاالساله٘  وشخ٘ص ُزٍ الٌوارج ّعضلِا 

حهٔ وللٔ حهفِا بإرى هللا علٔ ٗذ ال واُ٘ش ّعلٔ ٗذ شعب العشاق ّهلاّههَ الباسرل  , أأدرذ هرشخ اخرشٓ ال ٗ رْص  ٕ 

عشاقٖ ششٗف  ٕ عشاقٖ ّطٌٖ ّدشٗن اى ٗلاسى اللض٘  الكشدٗ  بوْضْع االقال٘ن ّالفذسال٘ات الى اللرض٘  الكشدٗر  قرض٘  

 خاص  قائو  هٌز عششات المٌ٘ي ّلِا ّسائل حلِا دوا ّضع اسمِا البعث هٌز اد ش هي ثالث٘ي عام .

 

 

دهرن للٌاب  ايِب الشفبق ّالففبح ّالجِبد ّالٔ هلرقٔ الٌصش بإرى هللا ّالٔ هلرقٔ اخش فيي يٌْبٌيب العزييز 

ّقشييب اى شبه هللا هع سفبق ّهجبُذيي اخشيي ُّفزا سٌجْ  في اسضيٌب اس  العيشاق الييييي  هيي اعبليي 

كشدسربى الٔ ام قصش ، ّالسالم عليفن ّسحو  هللا ّبشكبتَ ّاشفشكن ّاعرزس علٔ اعطبل  ّعلٔ عيذم تيش  

 الفشص  لألسئل  ّالوٌبقش .

 

 

 املعتز باهلل

 القائد االعلى للجهاد والتحرير

 القائد العام للقىات املسلحة

 ١١٠٠تشرين الثاني  ٠١



 

 

 ٠١ص

 

 البعث جهاد دائم
 ومسؤوليت تارخييت كبرية

 هيثم القحطاني
 

الثعس ًثط االهح الذٖ ّافصادِا الذائن عي لذسذِا الال هرٌاُ٘ح علٔ الٌِْض ّالرجذد ، فِْ الصْسج الذ٘ح الًثعاشِا الجذٗذ ّهْاصلح 

اظطالعِا تشسالرِا الخالذج سسالح االسالم الورجذدج لإلًساً٘ح جوعاء ، فالثعس لاام علأ الاشتػ الذ٘إْ ت٘اي العشّتاح ّاالساالم 

ّاظطالع العشّتح تذول لْاء االسالم فٖ هشاسق االسض ّهغاستِا ُذٗاً ّعذالً ّسوادح ، ّد٘ي اسذذ علَ٘ الوشذذّى تالشش ّاالسرعواس 

ّاالدرالل ًِط الثعس توس٘شج الجِاد هس٘شج الْدذج ّالذشٗح ّاالشرشاك٘ح هٌثشٗاً لمالع االسرعواس ّالشجع٘اح ًّاشاشاً فهاشٍ المْهاٖ 

االشرشاكٖ فٖ صفْف الشثاب العشتٖ فٖ الطاس االهح كلِا ، هش٘ذا للعح الٌِْض العشتٖ الجذٗاذ فاٖ العاشاق عاثش ذفجا٘شٍ شاْسج 

الصالش٘ي هي ذوْص الرٖ اسرِذفِا هعسهش اعذاء االهح تالوؤاهشاخ ذلْ الوؤاهشاخ ّتالعذّاًاخ ذلاْ العاذّاًاخ ، العاذّاى  -الساتع عشش 

االٗشاًٖ االشن ّالعذّاى الصالشٌٖ٘ الغاشن ّالعذّاى االه٘شكٖ االغلسٖ الاصًِْٖ٘ الفاسساٖ ّادراالل العاشاق الازٕ لاّهاَ الثعاس 

 ّهجاُذٍّ االصالء تهل ها اّذْا هي اٗواى عو٘ك تاًثعاز االهح ّصالتح الشجال االشذاء .

 

فش٘ذّا ُزٍ الوشج للعح الجِاد الذصٌ٘ح علٔ اسض العشاق كٌض اإلٗواى ّجوجوح العشب ّسهخ هللا فٖ االسض ، فسشٓ اشعاعِا علٔ 

االهح كلِا ّلن ٗسرطع الوذرلْى االه٘شكااى ّدلفاائِن االشاشاس ّعوالئِان اال اساء اى ٗطفناْا ساٌا ُازا االشاعاع الُْااض هِواا 

اسرخذهْا هي صٌْف الرعل٘ل ّالرطث٘ل االعالهٖ االُْض لذٗومشاغ٘ح الزتخ االه٘شكٖ ّاالتادج الجواع٘ح ، ّشْ٘ع اتشع ص٘غ الفساد 

الوالٖ ّاالداسٕ ًِّة ششّاخ الشعة العشالٖ ّذسل٘وِا لششكاخ الٌفػ االدرهاسٗاح االه٘شك٘اح ّاالًهل٘ضٗاح ّه٘شُاا ذذاد هاسو٘اخ 

ُّٖ فٖ دم٘مرِا عمْد اسرصواس االًرااض يٕ ًِاة الٌفاػ العشالاٖ  ) عقود الخذمة (ّ  ) جوالت التراخيص (ذعل٘ل٘ح هي لث٘ل 

هماتل عوْالخ للعوالء الصغاس ، ّد٘ي تاًد الِضٗوح الوٌهشج اّكل الوذرلْى االه٘شكاى لعو٘لِن الوالهٖ ّشلرَ هي العواالء االلاضام 

ادّاس الموع ّاالعرمال فشٌْا دوالخ اعرمال ظالوح غالد االالف هي الوٌاظل٘ي الثعص٘٘ي اظافح الٔ هناخ االالف هٌِن غ٘لح السٌْاخ 

الرسع الواظ٘ح هي عوش االدرالل ، ّكاى  الثعس شاهخاً لْٗاً عص٘اً علٔ االعاذاء لان ذلاي لاَ لٌااج ّلان ذاععي لاَ عشٗهاح هجاتِاا 

 تهل هعاًَ٘ المث٘ذح ّالوسرمثذح عٌذ هللا العضٗض الذه٘ن ّعٌذ تششٍ االسْٗاء االذم٘اء . ) االجتثاث (

 

رلك اى الوذرل٘ي ّعوالئِن غثمْا فهشج االجرصاز تجزّسُا الصًِْ٘٘ح ّلهي هٌاظلٖ الثعس االشاّط اًاسّا شعلح   الجِاد ه٘ش اتِ٘ي 

تاالجرصاز ّتعول٘اخ االهر٘ال الرٖ غالد اهٌِ٘ن العام الشف٘ك الشِ٘ذ صذام دس٘ي سدوَ هللا ّسرح هي اععاء ل٘ادذِن ّاعذاد كث٘شج 

الي شِ٘ذ تعصٖ ، ُّن الازٗي عاعذّا اتٌااء جلاذذِن ّداّّا جاشادِن ّصاعذّا هاي هعٌْٗاذِان   041هي كادسُن الورمذم ّاكصش هي 

ل٘رجاّصّا هذٌح اسرشِاد اكصش هي هلْ٘ى ًّصي الولْ٘ى عشالٖ ّذِج٘ش استعح هالٗ٘ي هٌِن ّذجْٗع الثال٘ي ّلوعِان ّاظاطِادُن ، 

ّد٘ي صض العو٘ل الوالهٖ فٖ اًّٙح اال ٘شج توا ٗضٗذ علٔ الي تعصٖ فٖ ه٘اُاة الاسجْى ّالوعرماالخ ًِاط هااسد الثعاس ٗه٘ال 

العشتاخ الذاسوح لثماٗا لْاخ االدرالل االه٘شكٖ ّعوالئِن ، ّصذح صْخ الشف٘ك الوجاُذ عضج اتشاُ٘ن االه٘ي العاام للذاضب المائاذ 

االعلٔ للجِاد ّالرذشٗش ّالخالص الْغٌٖ هعلٌاً  عي اساؤ يٗااخ صاوْد الثعاس ّهرذاذٗاً الوذرل٘اي ّعوالئِان ّهفٌاذاً دعاّاُان 

ّششح لِن الوعاه٘ي االص٘لح لوفِْم الصْسج لذٓ الثعس ، ّاسرذس ُوح اتٌاء شاعثٌا  ) االنقالب (ّهضاعوِن الهارتح عوا  يسوٍْ 

تغ٘ح ذعضٗاض الْداذج الْغٌ٘اح االسااط الاصلة للْداذج العشت٘اح ّالٌِاْض الْغٌاٖ  ) االقاليم المشبوهة (الغ٘اسٓ لشفط دعآّ 

ّالمْهٖ الزٕ ًِط ٌِّٗط الثعس ترأدٗح هِواذِوا الٌعال٘ح كوسؤّل٘ح ذاسٗخ٘ح فٖ اغاس جِادٍ الذائن صْب ذذم٘اك اُاذاف اهرٌاا 

 العشت٘ح الساه٘ح فٖ الْدذج ّالذشٗح ّاالشرشاك٘ح .



 

 

 ١١ص

 نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق
 حىل سيارة الصهيىني ) بايدن ( وتصزحيات ) صفىي (    

 

 

ٍِ انشَِّحٛىِ  ًَ ِّ انشَّْح  تِْسِى انهّ

 

َٔاِحَذج   راُخ سِسانٍَح َخانِ   جذَ ِحْضُب انثَْعثِ انَعَشتٙ االْشرَِشاكٙ                                            أُيٌح عَشتٌِٛح 

 لٛادج لطش انعشاق                                                                 ٔحذج   حشٚح   اشرشاكٛح               

 يكرة انثمافح ٔاإلعالو            

 

 

 جٓاد شعثُا سٛجٓض صفمح صٚاسج انصَٕٓٛٙ ) تاٚذٌ ( ٔذصشٚحاخ ) صفٕ٘ (

 إلحالل انُفٕر االٚشاَٙ يحم االحرالل االيٛشكٙ

 

 

 ٚا اتُاء شعثُا انغٛاسٖ

 

ذرسارع االحذاز وذرصاعذ انرصزٌحاخ انمزٌثح نهرغطٍح عهى هزٌمح انمحرهٍه االمٍزكان مع قزب إذمامهم الوسحاتهم انحقٍقً 

ونٍس انركرٍكً كىرٍجح حرمٍح نهزٌمرهم انمىكزج ذحد انضزتاخ انقاصمح نهمقاومح انعزاقٍح انثاسهح ، وفً أطار انزعة انذي 

حاق تحكىمح انمانكً انعمٍهح وأطزاف انعمهٍح انسٍاسٍح انمخاتزاذٍح فقذ اسرثقد مٍقاخ االوسحاب انىهائً نقىاخ االحرالل 

تحمهح اعرقاالخ ذعسفٍح ضذ مىاضهً انثعس ومجاهذي انمقاومح وضثاط ومزاذة جٍشىا انثاسم تأدعاءاخ مهرزئح وذخزصاخ مه 

 قثٍم ) انمؤامزج ( انمزعىمح .

 

 

ٔلذ عشٖ انشفٛك انًجاْذ عضج اتشاْٛى االيٍٛ انعاو نهحضب انمائذ االعهٗ نهجٓاد ٔانرحشٚش ٔانخالص انٕطُٙ 

انجزٔس انًرٓافرح انرٙ لايد عهٛٓا دعأٖ انًؤايشج انًضعٕيح ٔذمٕالخ ) االَمالب ( انًضعٕو ْٕ االخش ، ٔأكذ 

عهٗ يفاْٛى انثعث االصٛهح َٔظشذّ انًرًٛضج نهًضايٍٛ انسايٛح نًفٕٓو ٔيًاسسح انثٕسج .. كًا أٔضحُا 

انذٔافع انًرٓافرح فٙ تٛاَاذُا انساتمح نالعرماالخ انرعسفٛح انرٙ ياصاند يرٕاصهح يصحٕتح تأشذ اًَاط انمًع 

ٔانرعزٚة انٕحشٙ ٔشًٕل حًالخ االعرمال ألسًاء انعذٚذ يٍ انًرٕفٍٛ يٍ انًذٍَٛٛ ٔانعسكشٍٚٛ سحًٓى هللا 

 تًا ٚعش٘ انجزٔس انًرٓافرح نٓزِ انحًهح انمًعٛح ٔٚثشس دٔافعٓا االَرمايٛح انششٚشج .



 

 

 ٢١ص

ٔفً ْزِ االجٕاء كثف انُظبو االٌشاًَ انصفٕي صٌبسارّ انى انؼشاق ٔيُٓب صٌبسح صبنحً ٔصٌش انخبسجٍخ ٔػًذ انى رصصؼٍذ 

رصشٌحبرّ نزؼضٌض َفٕرِ فً انؼشاق ، ٔيُٓب رصشٌح سحٍى صفٕي يغزشبس خبيُئً نشؤٌٔ ) انحصشط انثصٕسي االٌشاَصً   

انزي لبل فٍّ ثبنحشف انٕاحذ " ثبٌ انُفٕر االٌشاًَ اكجش يٍ انُفٕر االيٍشكً فً انؼشاق " ٔانزي لٕثم ثبنصًذ انًطجصك 

 نحكٕيخ انًبنكً انؼًٍهخ .

 

ٔرجًء صٌبسح انصًٍَٕٓ )ثبٌذٌ  َبئت انشئٍظ االيٍشكً صبحت يششٔع رمغٍى انؼشاق نٍجزًغ ثزبثؼصّ انصزنٍم انًبنكصً 

ٔنٍطًئُّ ٌٔضٌم يخبٔفّ، ٔلذ رٕخى ثبٌذٌ يٍ صٌبسرّ ْزِ اضبفخ انى انزغطٍخ ػهى ْضًٌزٓى ضًبٌ يصبنحٓى انُفطٍصخ 

ٔاالعزثًبسٌخ ٔاالثزضاصٌخ فً انؼشاق ٔانزً أكهٕا انى ػًٍهٓى انًضدٔج نٓى ٔالٌشاٌ انًصبنكً ثزُفٍصزْب ، فص عن ػصٍ اٌ 

ثبٌذٌ صبحت يششٔع رمغٍى انؼشاق اعزٓذف ثضٌبسرّ رُفٍز ْزا انًصششٔع انًمٍصذ نزفزٍصذ انؼصشاق ٔرصشجٍغ دػصٕاد 

 البيخ االلبنٍى انًشجْٕخ ٔانزً ػذْب انجؼش ٔأيٍُّ انؼبو خطبن احًش ٌمبرم انًجبْذٌٔ دَّٔ .

 

ٔثؼذ رنك كهّ رأرً انزصشٌحبد انشكهٍخ نجبٌذٌ ٔانؼًٍم انًبنكً نٍزحذس ػٍ ضًبٌ يب أعًِٕ عٍبدح انؼشاق ٔيصبنحّ 

ٔنزأيٍٍ يزطهجبد يب رغًٍّ صيشح انؼًٍم انًبنكً ) انًذسثٍٍ   ٔعط رأكٍذارٓى ػٍ ػضيٓى ػهى رٕلٍصغ ارفبلٍصخ ايٍُصخ 

 يغ حهف ) انُبرٕ  .

 

 

 يا ابناء شعبنا انصامد

 يا ابناء امتنا انعربيت واحرار انعانم

ٔثزنك كهّ رزكشف اثؼبد انصفمخ االيٍشكٍخ االٌشاٍَخ فً رجبدل االدٔاس ٔرمبعى انُفصٕر ٔانًصصبنح ػهصى حصغبة يصصبنح 

انشؼت انؼشالً ٔاعزمعنّ ٔيغزمجهّ يب يثهزّ يٍ رؼجٍش صبسخ ػٍ احعل انُفٕر االٌشاًَ يحم االحزعل االيٍشكً انزي 

كغشد ظٓشِ ْٔضيذ لٕارّ انًحزهخ فصبئم انًمبٔيخ انٕطٍُخ ٔانمٕيٍخ ٔاالععيٍخ كهٓب ، ٔانزً عزُطهك انى ايبو فً 

يجبثٓخ يخططبد انحهف االيٍشكً انصًٍَٕٓ انفبسعً ٔاجٓبضٓب ٔانً ً لذيب ػهى طشٌك انزحشٌصش انصشبيم نهؼصشاق 

 ٔرحمٍك اعزمعنّ انزبو ٔانُبجض ٔانزمٌٕض انُٓبئً نهؼًهٍخ انغٍبعٍخ انًخبثشارٍخ .

 

 ٔانى ايبو ٔحزى انُصش انًجٍٍ .

 ٔػبشذ انًمبٔيخ انؼشالٍخ انجبعهخ .

 ٔانخضي ٔانًٕد نهؼًعء يٍ خَٕخ شؼجٓى ٔأيزٓى .

 ٔانًجذ نشٓذاء انؼشاق ٔااليخ االثشاس .

 ٔنشعبنخ ايزُب انخهٕد .

 

 قيادة قطر انعراق                                                                   

 مكتب انثقافت واإلعالم                                                                    

 م٣١٢٢اوائم كانون االول                                                                    

 بغداد انمنصورة بانعز بإذن هللا                                                                    



 

 

 ٣١ص

 

 شر البلية ها يضحك
 حتسني غالب احملودي

 

  دظٓ اٌظ١ٕذ اٌّعٛق اٌذٞ ٠ز٠ذ اْ ٠ىْٛ اٌشخصي١خ اٌاب١ٔصخ  صٟ رظٍصظً ٘صزَ اٌعّبٌصخ ٌفيٕصجٟ  صٟ ِصشزٚ  اٌعّبٌصخ

اٌّشدٚيخ أل١ِزوب ٚا٠زاْ اصجخ ثمذرح لبدر لبئذا عظىز٠ب ّ٘بِب ٠عزٍٟ اٌطبئزاد ٠ٚزججخ ثمذررٗ عٍٝ اطمبط اٌطبئزاد اٌّعبد٠خ 

ثعذ رد١ً اٌطبئزاد اال١ِزو١خ ،  ًٙ ٠ذرٞ ٘ذا اٌّعزٖٛ ثّب  عٍزٗ ط١ذرٗ ا١ِزوصب ِصٓ رصذ١ِز ٌمصذراد اٌج١صر اٌعزالصٟ ٚلٛرصٗ 

اٌج٠ٛخ اٌضبرثخ ٚد بعٗ اٌجٛٞ اٌجبطً ٌىٟ ٠زلص عٍٝ اوزبف ِٛد اثٕبء شعجٗ ٠ٚجبرن ديبد االدزالي ٚاٌّذز١ٍصٓ ٚدمصبق ل١صً 

 شز اٌج١ٍخ ِب ٠ضذه .

 

  ْظٙز اثٕبْ ِٓ وِٛجبرص عّالء اٌّذز١ٍٓ عٍٝ ِظزح االطزجٛاة  ١ّب ٠ظّٝ ِجٍض إٌٛاة ادذّ٘ب اٌّصظزجٛة شص١زٚا

ُّظزجٛة صبثز اٌع١ظبٚٞ ِب ٠ظّٝ ا١ِٓ ثغذاد ٚلذ ارذفب شعجٕب اٌعزالصٟ اٌصيبثز  اٌٛائٍٟ ِٚب ادران ِب ش١زٚاْ اٌٛائٍٟ ، ٚاٌ

ثفيٛي ِضذىخ ِٓ ٔشز غظ١ً  ظبدُ٘ اٌمذر عٍٝ اٌّف ٚغب٠خ ش١زٚاْ اٌٛائٍٟ ١ٌض  ضخ اٌفظبد ٚاٌّفظذ٠ٓ ٚأّب طبي 

ٌعبثٗ عٍٝ ِال١٠ٓ اٌذٚالد اٌزٟ ٠ٕٙجٙب صبثز اٌع١ظبٚٞ ٚٚو١ٍٗ ٔع١ُ عجعٛة ٚغ١زُ٘ ٚ٘ٛ ٠زٜ ٔفصظٗ االيصذر ثّٕصيت ا١ِصٓ 

ثغذاد ،  ٙٛ إٌّٙذص  ٟ دائزح االشغبي اٌعظىز٠خ اٌزٟ عز ذ اخزالطبرٗ ٚ ضبئذٗ ،  يبر ِع االدزالي دع٠ٛب  برط١ب ٚٔيجٖٛ 

ٚس٠زا ٌّب ٠ظّٝ االِٓ اٌٛطٕٟ ، ٚد١ٓ ا ٍض ِٓ اِز١بساد ٘ذا إٌّيت ثعذ ِغبدررٗ ٌٗ صبر ٠جٙذ ٔفظٗ ٚشصٍزٗ أصبء ا١ٌٍصً 

ٚاطزاف إٌٙبر ٌجٍت اٌٛثبئك اٌزٟ رذ٠ٓ صبثز اٌع١ظبٚٞ ٟٚ٘ ٚغ١ز٘ب ِٓ ٚثبئك دىِٛبد االدزالي عٍٝ لفب ِٓ ٠ش١ً ٚطبرد 

ثذوز٘ب اٌزوجبْ ٌٚىٕٗ اٌشعت اٌعزالٟ اٌّجب٘ذ اٌّجزٍٟ ثفظبد ٘ؤالء ط١مٍت ع١ٍُٙ طبٚالد ِصظبرح اٌعجصا اٌصزٟ ٔصيجٛ٘ب 

 عٍٝ اِزذاد اٌعزاق ٌىٟ ٠ي١ٍُٙ طمز ٚاٌٝ يُٕٙ ٚثئض   اٌّي١ز .

 

  ًيالي طبٌجبٟٔ ِٓ يٙخ ِٚز٠ُ اٌز٠ض ِٓ يٙصخ اخصزٜ ال ٠فزصيْ ٠مصذِبْ اطصّٝ ا٠صبد اٌصشىز ٚاٌزمصذ٠ز ٚاٌعز صبْ ثبٌج١ّص

ٌٍّذز١ٍٓ اال١ِزوبْ ٌزذز٠زُ٘ اٌعزاق ِٓ اٌذ٠ىزبرٛر٠خ عٍٝ دذ ِب ٠شعّْٛ ٠ٚزددْٚ  ّٙصب ادزفصال ثبٔزصيبر اٌّذز١ٍصٓ ٚأزٙصبء 

ٚاٌطبٌجبٟٔ ِب ٠ٕفه ٠عٍٓ عٓ رذبٌفٗ اٌصظزِذٞ   ِّٙزُٙ ١ٌٚض ثبٌزذزر اٌفعٍٟ ٌٍشعت اٌعزلٟ ثظٛاعذ اٌّجب٘ذ٠ٓ االثطبي

ِع  س١ٍِٗ  ٟ اٌعّبٌخ اٌّبٌىٟ ٠ٚذٍٛ ٌٗ اْ ٠ىاز ِٓ رزد٠ذ اططٛأزٗ اٌّشزٚخخ ٘ذٖ اال٠بَ ) ال ثذ٠ً ٌٍّبٌىٟ اال اٌّبٌىٟ ( ، 

ٚ٘ذٖ إٌغّخ إٌشبس ٟ٘ اال٠مب  اٌّفضً اٌذٞ رطزة عٍٝ اٌذبٔٗ ِز٠ُ اٌز٠ض .. ث١ذ اْ اٌطبٌجبٟٔ  ٌُ ٠مف عٕذ ٘ذا اٌذذ ثً 

راح ٠شجع دعبح االلب١ٌُ ٠ٚظزمجٍُٙ ٠ٚمٛي ٌُٙ ثأٔٗ ٠ذعُ ِشبر٠عُٙ اٌّشجٛ٘خ ٍِج١ب رع١ٍّصبد طص١ذٖ ) ثب٠صذْ ( ، ٚ٘ىصذا 

رزىبًِ ادٚار اٌعّالء ث١ٓ ِؤ٠ذ ٌفلب١ٌُ ٚرا ض ٌٙب وذثب ألٔٗ ِٓ و٠ٛزجٟ دطزٛر االلصب١ٌُ اٌّصشجٛ٘خ اٌّصظهلل ٚي  صٟ خٍمصٗ 

 شؤْٚ .

 جماهدو البعث و املقاوهة يستلهوىى ذكري استشهاد االهام احلسني )ع( 
 ملىاصلة جهادهن وحىت حتقيق النصر املبني



 

 

 ٤١ص

 

 هذه هي حقيقة املنافق االنتهازي 
 يف كل عهد وزمان 

 

 النجف األشرف -أبى علي الياسري 
 

أعٌىى هذا الوقبل إلى أحزار العزاق الٌشبهى الوهوىهٍي ببلهوىم واَالم والوعبًبة التً كبًت وال سالت ٌعبًىى هٌهب 

 ) الوتلوىًٍي            ؟.. يٍ انكثٍش انكثٍش يٍ أثُبء جهذرُب والتً سببت لهن والىطي الوصبئب تلى الوصبئب .. وِهّي َهي ّ

شد انزٌٍ ػبَى يُٓى انؼشاق ٔسجبنّ األحشاس ػجش َضبال رٓى انزحشسٌخ أثُبء ٔثؼذ انغضٔاد ٔاالحزالالد ٔانثٕساد انٕطٍُخ ٔانزحشسٌخ انزً ي

ٔرًش ػهى انؼشاق ػجش ربسٌخّ انسٍبسً انزي حكًزّ انكثٍش يٍ أألَظًةخ ٔثًخزهةع ػُبٌُٔٓةب ٔيُةز االيجشطٕسٌةخ انؼثًبٍَةخ يةشٔسا 

ثبنحكى انًهكً ٔصٕال إنى انجًٕٓسي ٔنغبٌخ ٌٕيُب ْزا ,  ٔاألحشاس ٌشبْذٌٔ انكثٍش انكثٍش يٍ ْزِ  انًُبرج انسٍئخ انخجٍثخ انجؼٍذح 

ػٍ يُظٕيخ انًٕاطُخ ٔاألخالق نسهٕكٍبرٓى انغشٌجخ ٔانؼجٍجخ انةزً جؼهةذ ٔرجؼةم يةٍ انًشالةت اناةبْش انحةشع أٌ ٌةضؼٓى ٔ ةك 

نهصفبد انًزيٕيخ انةزً ٌزةصفٌٕ ثٓةب  ) الخشي والعبر  االسزحمبلبد انزً ٌسزحمَٕٓب ربسٌخٍب ٔاجزًبػٍب ٔدٌٍُب ٔثمب ٍب  ً خبَخ 

أٌ ٌسهكٕا سهٕكٍبد شبرح ٔخسٍسخ  ً كم ػٓةذ  ) العبر  ٔانًزؼشؼشخ  ً ديبئٓى انُجسخ انٓجٍُخ انزً جؼهذ يٍ ْؤالء 

 ٔصيبٌ ٔثجًٍغ يسزٌٕبد ػُبٌُٔٓى انًٍُٓخ ٔانسٍبسٍخ ٔانؼشبئشٌخ ٔانؼسكشٌخ ٔانثمب ٍخ ..... انخ .

 

ًَبرج راد َضػبد سٕلٍخ ثؼٍذح ػٍ جْٕش األخالق جشاء رصش برٓى انشبئُخ ٔانًشٍُخ انزً جؼهزٓى ٔرجؼهٓى دائًب ٔثٍٍ كم نٍهةخ 

دسجخ ألي ٔالغ ٌؼًهٌٕ ثّ ٔثسشػخ انضٕء   نزشاْى ثثٕة جذٌذ ٌزالءو ٌُٔةسجى يةغ     081)  ٔضحبْب أٌ ٌُمهجٕا ٌٔسزذٌشٔا ثضأٌخ 

انزٌٍ اَمهجٕا ػٍ انٕالغ انسٍبسً نًةب لجةم  ) العبر  كم ٔالغ جذٌذ ٔكًب ْٕ انٍٕو انزي شخص ثّ أحشاس انٕطٍ انكثٍش يٍ ْؤالء 

انجذٌذ انزي جبءد ثّ انصٍٍَٕٓخ ٔااليجشٌبنٍخ األيشٌكٍخ ٔانصفٌٕخ انفبسسٍخ كسهاخ حكى  نهؼةشاق  ) السٍئ  االحزالل إنى انٕالغ 

انحضبسي ثُضع ٔرجذٌم جهٕدْى ثجهٕد جذٌذح رزالءو يغ انٕالغ انسٍبسةً انجذٌةذ انةزي سةٍُزٓضَّٔ  شصةخ ثًٍُةخ نهحفةب  ػهةى 

 اسزًشاسٌخ يصبنحٓى انشخصٍخ انُفؼٍخ انًبدٌخ ٔانٕ ٍفٍخ ٔانٕجبْخ انؼشبئشٌخ ٔحست اخزصبصبد ػُبٌُٔٓى .

 

ٔنٓزا انسجت شخصٕا يٍ لجم أحشاس انؼشاق رشخٍصب دلٍمب ثشػَٕخ شخصٍبرٓى انٓضٌهخ نخفخ دٔسآَى ٔاَمالثٓى ػةٍ انٕالةغ انةزي 

كبَٕا ٌؼٍشٌٕ  ٍّ أثبٌ أي َظبو أٔ حضة ثُظبو راد أحضاة طبئفٍخ   ٓشد جذٌذا ػهى انسبحخ انؼشالٍخ ثؼذ االحزالل نٍُزٓةضٔا يةٍ 

خالنٓب  شصبً ثًٍُخ نهحصٕل إيب ػهى يُبصت  ً  حكٕيبد االحزالل أٔ نهًحب ظخ ػهى ٔ بئفٓى ٔٔجٓبئٍزٓى ٔيصبنحٓى انشخصٍخ 

 انُفؼٍخ  . 

 

و َؼى نمذ شخص أحشاس انجهذ يٍ سجبل انًمبٔيخ انؼشالٍخ ٔثجًٍغ  صبئهٓب انٕطٍُخ ٔانمٕيٍخ ٔاإلساليٍخ ْؤالء انًُةبرج انًةشْٕخ 

ال زمبدْى اثسظ لٕاػذ انسٍشح ٔانسهٕن األخاللً انسهٍى انزي ٌزًثم ثٓةب انًةٕاطٍ انةصبن  ) الوتلىًت   ( ثبنًُبرج ) السٍئت 

 ً يجزًؼُب انؼشالً  ً رهَٕٓى انًسزًش يغ كم يٕجخ سٍبسٍخ رؼصع ثبنؼشاق ٔثًخزهع يسزٌٕبد ػُبٌُٔٓى انًٍُٓخ ٔانٕ ٍفٍخ 

 ٔانؼسكشٌخ ٔانذٌٍُخ ٔاالجزًبػٍخ ٔانثمب ٍخ ٔانسٍبسٍخ .



 

 

 ٥١ص

 

اٌزٟ ٠حٍّٛٔٙب ٚاٌتزٟ عؼٍتذ ِتٓ أحتساز  ) وشىمات (ٚرٍُٛٔٙ ٘را ٠جؼٍُٙ أْ ٠ىشفٛا ػٓ حم١مخ  أٔفسُٙ ِٓ خالي اٌؼالِبد 

أن ٌطلمىا علٍهم صفة ) المىافمٍه ( لما بٍه ) االوتهاسي والمىافك ( لاسم مشتزن ٌسزي فً دمائهما وهما اٌٛطٓ 

 على وىعٍه  : 

 

 المىافك السٍاسً االوتهاسي  : .1

 

) أشخاا  أي ٚ٘ٛ اٌرٞ ٠ٕزٙص فسطبً إلحداس فزٓ ِؼ١ٕخ زسّذ ٚخططذ ِٓ لجً اٌدٌٚخ اٌّحزٍخ ٌٚٙدف ِؼٍَٛ رٕفرٖ  آ١ٌبد     

اٌر٠ٓ ٌُٙ ِتٓ اٌٛاعجتبد اٌصبطتخ ٚاٌّّٙتخ فتٟ رتس٠ٚة ئ تبػخ  ) المىافمٍه واالوتهاسٌٍه (ِحبطخ ثٕفٛذاد ِؼ١ٕخ ِٓ  أجىدة (

) شخٍى  اٌضمبفبد اٌطبئف١خ ٌزٕف١ر اٌّشبز٠غ االسزؼّبز٠خ اٌّسسِٛخ  ِمبثً ئػطبئُٙ  ٌىً ِب ٠حزبعٛٔٗ ، ٚاٌّضبي ػٍٝ ذٌته ٘تٛ 

اٌرٞ ٠ساُ٘ اٌشبزع اٌؼسالٟ اٌٛطٕٟ ُٚ٘ ِٕشغٍْٛ فٟ اٌزس٠ٚة ٌٍّسبّ٘خ ٚاٌدػُ ألٞ ِتشسٚع س١بستٟ ِسستَٛ  االحتالل (

ِٓ لجً االحزال١ٌٓ األِس٠ىٟ ٚاٌظفٛٞ ضد اٌؼساق ٚثدْٚ دزا٠خ ٚفٙتُ ٌٍّؼتٕٝ اٌس١بستٟ ٌترٌه اٌّتشسٚع هه ٌٚٙترا ٠تشب٘دُ٘ 

وهم ال ٌعزفىن أصخال   ) األلالٍم (اٌّسالت ُٚ٘ ٠زٍفظْٛ ثىٍّبد ٚعًّ غ١س ِٕسمخ ػجس  ب بد اٌفضبئ١بد أصٕبء ِطبٌجبرُٙ ثت 

المعىى السٍاسً والجغزافً واإلداري وااللتصادي واألمىً لإلللٍم .. ووذله ال ٌعزفىن أصخال مخا هخى المخصد مخه 

هه اػصٞ ٘را ثبٌجًٙ ٚاٌغجتبء اٌس١بستٟ اٌترٞ مصطلح ) اإلللٍم ( ؟ وال ٌعزفىن حمٍمة الفزق بٍه اإلللٍم مه الفٍدرالٍة 

ٌّب ٠فىسْٚ ثٗ  ) االوتهاسٌة (٠مبثٍٗ اٌروبء اٌصبزق اٌّجٕٟ ػٍٝ أ٘داف ثؼ١دح رزالءَ ِٚظبٌحُٙ اٌشصظ١خ اٌزٟ ٠حٍّْٛ ثٙب ٘إالء 

فٟ حبٌخ ٚلٛفُٙ ٚظٙٛزُ٘ ِٓ ػٍٝ ٚسبئً األػالَ اٌّسئ١خ ُٚ٘ ٠زص١ٍْٛ أٔفسُٙ ٚوأُٔٙ س١بس١ْٛ عدد ظٙسٚا ػٍٝ اٌتسبحخ 

ٚوأُٔٙ سىبزٜ ِٚب ُ٘ ثسىبزٜ عساء  ) الحزّ (اٌس١بس١خ فٟ حبٌخ ِطبٌجبرُٙ ػجس ٚسبئً األػالَ اٌّسئ١خ ثبأللب١ٌُ , ٌٚٙرا ٠ساُ٘ 

ِب ٠زٍىئْٛ ثٗ ػجس  ب بد اٌفضبئ١بد ِٚب ٠ٕزة ػٓ ٘را اٌزٍىإ ِٓ أخطبء رؼج١س٠خ أصٕبء رحدصُٙ ثبأللب١ٌُ اٌتزٟ زستّزٙب اٌتظ١ٔٛ١ٙخ 

اٌؼب١ٌّخ فٟ رمس١ُ اٌؼساق ِٓ خالي رأ٠دُ٘ االٔزٙبشٞ إٌفبلٟ  ٌٙرا اٌٛش٠س أٚ ٘را اٌّحبفع  أٚ ٘را اٌؼضٛ فٟ ِب ٠سّٝ ثبٌجسٌّبْ 

 أٚ ذان اٌؼضٛ فٟ ِب ٠سّٝ ثّجٍس اٌّحبفظخ اٌفال١ٔخ ه

 

  المىافك الىظٍفً االوتهاسي  :ه 2

 

ٚ٘ٛ اٌرٞ ٠ٕزٙص اٌفسص السزضّبز ِٛالغ ِٕٚبطت ِّٙخ ألعً اسزضّبز ِٕبفغ خبطخ ٌّظٍحزٗ اٌرار١خ ٚاٌشصظ١خ ثبسزصداِٗ ٌؼتدح 

أسب١ٌت ِزىزىخ ِٚس١سخ رزالءَ ٚرزٕبغُ ِغ  وً ظسف س١بسٟ عد٠د إلزضبء ِسؤٚس١ٗ اٌجدد  ثزرزػٗ ٌُٙ ثؼدح حجتة وبٌزتضسز 

ٚاٌّظ١ٍِٛخ هه ٚ٘إالء وضس فٟ شِٕٕب ٘را ُٚ٘ ا د خطٛزح ػٍٝ اٌّجزّغ ألُٔٙ ٠ز١ّصْٚ ثّٛا٘ت ػج١جخ  ذاد أستب١ٌت ِس١تسخ 

ثٕغّبد ِزمٍجخ األٌٛاْ رزالءَ وً ِٚغ اٌظسف اٌس١بسٟ أٚ اٌٛظ١فٟ أٚ اٌؼشبئسٞ أٚ اٌؼسىسٞ أٚ إٌّٟٙ أٚ اٌضمبفٟ ثح١ش  رجؼً 

ِٓ اٌطسف ا٢خس أْ ٠مزٕغ الزٕبػب و١ٍب ثٗ هه ٌٚٙرا ٠الحع اٌّسالت ٌٍىض١س ِٓ ٘إالء ُٚ٘  ٠زترزػْٛ ثترزائغ آ١ٔتخ وتً ٚاٌظتسف اٌترٞ 

, أٚ الستزضّبزُ٘  ) الخدوائز (٠زؼب٠شْٛ ِؼٗ ٚألسجبة رصض ِظبٌحُٙ اٌشصظ١خ ٚوّب ذوسرٙب آٔفب وبٌجمبء فٟ أِبوُٕٙ اٌٛظ١ف١خ 

أِىٕخ عد٠دح رحبفع ٚرحّٟ ِظبٌحُٙ اٌرار١خ إٌفؼ١خ وً ِٚح١ظ ػٍّٗ اٌرٞ ٠ؼٍّْٛ ثٗ ستٛاء وتبْ ذٌته فتٟ اٌؼٙتد اٌتسبثك أٚ 

اٌجد٠د أٚ  أٞ ظسف أخس ٠ّس ػٍٝ اٌؼساق ِسزمجال هه ٚ٘إالء ِشصظ١ٓ ِٚىشٛف١ٓ ػٍٝ اٌسبحخ اٌؼسال١خ ِٓ  ّبٌٗ ئٌٝ عٕٛثتٗ 

ِٚٓ  سلٗ ئٌٝ غسثٗ ٚفٟ وً لس٠خ ٚٔبح١خ ٚلضبء ِٚحبفظخ عساء ِب لبَ ثٗ أحساز اٌؼتساق ِتٓ رحتسٞ دل١تك ِٚٛستغ ػتٓ أ١ٌٚتبد 

ربز٠صُٙ اٌفبسد  ثبٌزجبزة اٌس١بس١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٚاٌٛظ١ف١خ ٚاٌؼسىس٠خ ٚاٌؼشبئس٠خ    ٚاٌضمبف١خ ٚاٌد١ٕ٠خ اٌسبثمخ  لجً ٚثؼد االحزالي 

 ه ) مىافمٍه اوتهاسٌٍه ( ٚاٌرٞ أصجذ ٌٍدأٟ ٚاٌمبطٟ ثأُٔٙ فؼالً 



 

 

 ٦١ص

 

 ٕ٘ان ِٓ ٌسأي .. ً٘ ٕ٘ان لاسُ ِشرسن تٍٓ  إٌّافك ٚاالٔرٙاشي؟.

 

انجٕاة ْٕ َبرج نحصٛهخ رجبزة يؼُٛخ  نهكثٛس يٍ ْرِ انؼُٛبد ثؼد االحزالنٛٛنٍ اميسٚكنٙ ٔاننص ٕ٘ ٔاننزٙ تهجززٓنب حمنبدا ي نس اد 

ٔاقؼًٓب ان بظد ثأًَٓب يزشبثٓبٌ ٔكًب قهزٓب ظبثمب ثبالَحطبط انعهٕكٙ نًب نٓنى ينٍ انمندزح ػهنٗ ركٛٛنف  تَ نعٓى عنٙ  ًٛنغ 

انظسٔف انزٙ ذكسرٓب تػالِ ٔعٙ  ًٛغ  انؼٕٓ  ٔامشيُخ ٔال ًٚٓٓى يٍ ٚحكى انٕطٍ ظٕاء كبٌ انحبكى عبزظٙ تٔ ٚٓنٕ ٘ تٔ ينٍ تٚنخ 

 ُعٛخ ت ُجٛخ ، ٔتشجٓٓى ثبنر٘ قسترّ عٙ احد انًمبالد انزٙ كزجذ يٍ قجم احد اإلخٕح انكزبة ػُديب ٔصف احدْى ْٕٔ ٚٓزف عٙ 

.. ت٘ تٌ االهُبٌ يشزسكبٌ ثمبظى يشزسك ٔاحد  ) تاٌسٚح تاٌدَ ٔفدٌه ٌا ٘ٛ اٌجاْ (تحدٖ انًحبعظبد انؼساقٛخ ثؼد احزالل انؼساق 

ٔانًٕزٔس تثب ػٍ  د نعهٕكٛبد يُحطخ  ٔكبذثخ ٔغٛس تيُٛخ ًْٓى خديخ انغٛس ٔانعًعسح نكم يب ْٕ  دٚد ٔعٙ  ًٛنغ انًنعزٕٚبد 

) ئذا ذذددشٛا ودرتٛا ٚئذا عٚوددٚا اوٍفدٛا ٚئذا   يمبثم كم يب عّٛ َ غ شخصٙ نٓى ٔثؼٛدا ػٍ يصهحخ انؼساق ْٔؤالء ٚزًثهٌٕ ثنن

 .   اؤذّٕٛا وأٛا (

 

ثبنزؼسٚنف  ) االٔرٙداشٌٍٓ (اظًحٕا نٙ تٌ اعسؽ يب عٙ قهجٙ انجسٚح مػطٙ انًؼُٗ انحمٛمٙ نٓؤالء امَنرال ينٍ  ٚفً اٌخراَ  ..

انغٛس يمزجط يٍ انمٕايٛط انعٛبظٛخ ٔانر٘ ْٕ َبرج ػٍ عؼم رجبزة ٔيشبْداد ػُٛٛخ يهًٕظخ نٓؤالء انحثبالد انرٍٚ ظٓسٔا تخٛسا 

ػهٗ انعبحخ انؼساقٛخ كخدو مَبض يجزرنٍٛ عٙ امصم ٔان صم ٔانُعت ْٔى يُشغهٍٛ عٙ عزح ٔغها تثنٕاة اننعٛبزاد  انخبصنخ 

انكثٛس يٍ انًعئٕنٍٛ نجؼض امحنصاة اننص ٕٚخ ٔانًبظنَٕٛخ   ٚ ) عوراف ( ) لد ... ز (, ٔيعح   ) اٌثد ...ج (ثًعئٕنٛٓى  انجد  يٍ 

 نًعئٕنٍٛ  ًٚمساطٍٛٛ  د  . ) صٛأً ( ٚ ) سّاسسج (ٔاالْى يٍ ذنك تصجح انكثٛس يُٓى ٔكًب ٚمٕنٓب تثٕ انًثم  ظٕاق 

 

عهٓى  ) شٍٛر االدرالي (تٔ يب ٚعًٌٕ تَ عٓى انٕٛو ثن  ) وساواخ وضسج (تيب انرٍٚ َصجٓى االحزالل ٔحكٕيبرّ انؼًٛهخ نٛجؼهٓى 

يٍ انٕا جبد انسذٚهخ  ساء يب ٚمٕيٌٕ ثّ يٍ َشبطبد ظٛبظٛخ  خجٛثخ يٍ خالل انًًٓبد انزٙ كه ٕا ثٓب  كًصب ز ٔيخنجسٍٚ ظنسٍٚٛ 

ٔٔكالء ٔػًالء ٔظًبظسح نمٕاد االحزالل ٔتشالو يشسٔع ػًهٛزّ انًخبثسارٛخ  انهزنبٌ تنجنعزٓى هنٕة انخنص٘ ٔانؼنبز ْٔنى ٚهٓثنٌٕ كن 

 ) لدسةج (نهحصٕل ػهٗ يُبعغ شخصٛخ انجؼٛدح كم انجؼد ػٍ حت انٕطٍ اننر٘ ظنُٛزمى يُٓنى شٌ شنبء ج نٛجؼهٓنى  ) اٌىالب (

 خبظئٍٛ ثأيس ج . 

 

ٌٚىً ال عطًٍ اٌذدٌس عوصس ٚعوصس عوٛة ئٌى اٌرعسٌف اٌري تٗ سدأوسف دمٍمدح ٘دإال  ) االٔرٙداشي (  لدٛي تذدك ودً 

٘ٛ ذٌه اإلٔساْ عٌفالد ٌٕمطح اٌذٍا  ٚاٌغٍسج ٌرمٍثٗ اٌّسرّس تاٌفىس ٚاٌٍّٛي وٍى جّاورٗ وٕد شعٛزٖ تاٌضسز .. ُِٕٙ 

 اٌماةَ وٍى ِصٍذرٗ اٌخاصح !!.  

 

(  ةزجح  ي ٚالد  ٌردسف جدٌدد .. ٚاٌدسالظ .. 081ٚإٌري .. ٌّا ٌّرٍه ِٓ ئِىأٍاخ وجٍثح تاٌرٍْٛ ٚاٌدٚزاْ تصاٌٚح )

 الِرٙأٗ ِٙٓ اٌغدز درى ٌٛ ذطٍة ا ِس تٗ عْ ٌغدز  تعسضٗ ٚشسفٗ 

 

ٚاٌذمٍس ..  ٌّا ٌّرٍه ِٓ لدزج ذاخ ئِىأٍاخ وثٍسج وٍى االذٙاَ ٚاٌرشٍٙس تأي شخص لسٌة عٚ تعٍد فً اٌخٍأح ٚلد 

 ِا ذرطٍة ِصٍذرٗ اٌشخصٍح .

 

 ٚاٌدٌٛز .. ٌمدزذٗ اٌدٌٛشٍح ٚتدْٚ ذسةة وٍى تٍ  اٌعساق ِماتً ِصاٌخ إٌفعٍح  . 



 

 

 ٧١ص

 حساب الشعة
 سلمان الشعثي

 

  ٓاٌع١ًّ اٌّبٌىٟ ٚثعذ غٛي صّذ ٠زأثػ ٍِفبد اٌفغبد فٟ دىِٛزٗ اٌع١ٍّخ ٠ٚجأس ثبٌشىٜٛ ِٓ فغبد ٚصاسح اٌزجبسح ُٚ٘ ِن

دّٝ ٚص٠ش٘ب عجذ اٌفالح اٌغٛدأٟ ِٓ غبئٍخ اٌمعبء اٌزٞ صنبس ٌعجنخ ثأ٠نذٞ اٌّنبٌىٟ ثعنذ اْ لجنط ع١ٍنٗ ِزٍجنغب ثنبٌجشَ 

اٌّشٙٛد ثبخزالط ِال١٠ٓ اٌذٚالساد ٘ٛ ٚاشمبئٗ ِٚذبع١ت دضة اٌذعٛح اٌع١ًّ ، ٚثعذ رجبسرُٙ ثمٛد اٌشعت ٚدّٝ خٍفنٗ 

صفبء اٌصبفٟ ٚاصذس لعبء ِذدذ اٌّذّٛد ثشاءح ِٓ افعبٌٗ اٌّش١ٕخ سثّب وبْ اعزٙالي اٌّبٌىٟ ثٍّف ٚصاسح اٌزجبسح رسا ٌٍشِبد 

فٟ اٌع١ْٛ ١ٌزجعٗ ثفزخ ٍِف ) اٌّصشف اٌزجبسٞ ( ١ٌذشق ثٗ غش٠ّٗ اٌجذ٠ذ اٌمذ٠ُ ادّذ اٌجٍجٟ اٌزٞ ثبد ِٕبفغب دب١ِب عٍٝ 

ِٛالع اٌعّبٌخ اٌمذ٠ّخ اٌجذ٠ذح ٟ٘ االخشٜ ٚاٌزٟ ٠زشبغش٘ب اٌض١ِالْ اٌغش٠ّبْ فٟ ِغٍه اٌعّبٌخ اٌّضدٚجخ أل١ِشونب ٚا٠نشاْ 

ٚعٍٝ ِٓ ٠غزجشش خ١شا ثفزخ اٌّبٌىٟ ٌٍّفبد اٌفغبد ٠أر١ٗ ٚعٍٝ اٌفٛس اٌخجش ا١ٌم١ٓ ثأْ رٌه اٌفزنخ ١ٌنظ اال فزذنب شنى١ٍب 

ٚألغشاض االعزٙالن االعالِٟ ١ٌششة ع١ٍٗ اٌّبٌىٟ ) غبعبد ( ِٓ اٌّبء وبٌزٟ ٠ششثٙب ١ِٛ٠نب عٍنٝ ٌجنبْ اٌزذم١نك اٌزنٟ 

٠شىٍٙب ٌىشف اٌمبئ١ّٓ ثبٌزفج١شاد االجشا١ِخ ِّب صاد ِٓ ٚر١شح ٘زٖ اٌزفج١شاد اٌزٟ غبٌذ اٌجصشح ٚثغذاد ٚاخ١شا فٟ عمش داس 

ِب ٠غّٝ ِجٍظ إٌٛاة ٚاٌجم١خ رأرٟ ٚاٌّبٌىٟ عبدسا فٟ  فع١ذخ فزخ اٌٍّفبد وزثب ٚرشى١ً ٌجبْ اٌزذم١ك ر٠ّٛٙب ٚرع١ٍال 

 ِٚٓ ٠عًٍ هللا فّب ٌٗ ِٓ ٘بد .

 

  جالي اٌطبٌجبٟٔ ٚثعذ غٛي صّذ عٓ فع١ذخ صشف ا١ٌٍّٟٛٔ دٚالس ٌزغط١خ دنعٛسٖ اجزّنبا اٌجّع١نخ اٌعبِنخ ٌاِنُ اٌّزذنذح

٠ىشف ِىزجٗ ثأْ اٌطبٌجبٟٔ اعزعبْ ثذضثٗ االرذبد اٌٛغٕٟ اٌىشدعزبٟٔ ثإلشاظٗ ِجٍغ ٔصف ١ٍِْٛ دٚالس الْ ا١ٌٍّٟٛٔ دٚالس ٌُ 

رىفٗ ٌغذ ٔفمبرٗ ٚثبهلل ٔغزع١ٓ ِٓ دشا١ِخ ٘زا اٌضِبْ اٌز٠ٓ فبلٛا اال١ٌٚٓ ٚاالخش٠ٓ ثغشلبرُٙ ٚثّجب٘شرُٙ ثٙب عٍنٝ سوٚط 

 االشٙبد .

 

  ِٕٙنُ ِنٓ ِنغي١ٌٚٓ فنٟ دىِٛنخ  055شخص ٠مجعْٛ سارج١نٓ ِنٓ اٌشعب٠نخ االجزّبع١نخ ٚ 0555افبد ِصذس ِطٍع ثأْ ٕ٘بن

اٌّبٌىٟ اٌع١ٍّخ ثّغز٠ٛبد ِزٛعطخ ٚصغ١شح ٚوج١شح الُٔٙ ٌُ ٠غزط١عٛا ثعششاد اٌّال١٠ٓ اٌزٟ ٠مجعٛ٘ب اْ ٠غذٚا جٛعٙنُ 

 ٘زا ِٓ غ١ش ِب خفٟ ٚ٘ٛ اعظُ ٌٚىٕٙب اٌشّظ اٌغبغعخ عزششق عٍٝ اٌذشا١ِخ ٚأْ غذا ٌٕبظشٖ لش٠ت .

 

  اعز١مع عالَ اٌضٚثعٟ  ِٓ ِٔٛزٗ اٌط٠ٍٛخ ١ٌصشر عٓ اٌفغبد ٚششاء ) لذٚسٞ ِٛدبْ ( ٚص٠ش اٌذفبا اٌغبثك ِٕنصجٗ ثعنششاد

اٌّال١٠ٓ ِٓ اٌذٚالساد ٠ٚجذٚ اْ اٌضٚثعٟ ٘زا اساد ثٙزٖ اٌزم١ٍعخ اْ ٠غٍٟ ِٓ ِضاد ِٕصت ٚص٠ش اٌذفبا  اٌشبغش دزٝ االْ ٠ٚجذٚ 

أٗ ٠ظً ٠ٕزظش ِٓ ٠ذفع اوثش ِٚب دسٜ اٌضٚثعٟ ثأٔٗ ٚغ١شٖ ِٓ اٌعّالء اٌصغبس جبءٚا ثزاد اٌصفمبد اٌزٟ جعٍزٗ ٠صذق ثبٔٗ ٔبئت 

سئ١ظ اٌٛصساء ٠ِٛب ِب ٌىٟ ٠صجخ شبد٠ب رّالْ صشخبرٗ اٌنغم١ّخ شبشنبد اٌفنعبئ١بد ِزطنبٚال ٌىنٟ ٠ٕنبي ِنٓ االشنشاف ِنٓ 

 اٌّجب٘ذ٠ٓ ٚإٌّبظ١ٍٓ ٌىٕٗ ٌُ ٠ًٕ ُِٕٙ لالِٗ أظفش ألٔٗ عالَ صٚثع ٠ظً صغ١شا ٚعٕذ ِثٕٝ اٌعبسٞ اٌخجش ا١ٌم١ٓ !! .

 

  ْ٘زٖ اال٠بَ غشأ عٍٝ ِغشح اٌذذ٠ث اٌصبخت عٓ ٍِفبد اٌفغبد ععٛ ِب ٠غّٝ ِجٍظ إٌٛاة جنٛاد اٌنش١ٍٟٙ ف١منٛي ثنأ

ٍِفب ِٓ ٍِفبد اٌفغبد فٟ عًّ ١٘ئخ االعالَ ٚاالرصبالد ٚف١ٙب خشٚلبد دعزٛس٠خ فبظذخ ٕٚ٘نبن ٍِفنبد اخزنالط  50ٕ٘بن 

 ثّجبٌغ وج١شح رطبي ثش٘بْ شبٚٞ سئ١ظ ِب ٠غّٝ ِجٍظ االِٕبء ٚأععبء ٘زا اٌّجٍظ ٚ٘ىزا ٟ٘ االِبٔخ ٚاال فال .

 اتناء شعثنا االخيار يىاصلىن رفضهم لدعاوي ) االقاليم ( املشثىهة



 

 

 ٨١ص

 

 يف اطالله العام اهلجري اجلديد
 

 نعواى سلواى الياسري
 

اؽو ػيْٞب فٜ ٕصٓ االٝبً اىقالئو اىَبػٞبد اىؼبً اىٖجرطٛ اىجسٝرس 

ثنو ٍب حَئ ٍِ ٍؼبّٜ االَٝبُ اىؼَٞق ثَجبزئ االؼالً اىؽبٍٞخ 

اىزٜ جؽسٕب اىطؼ٘ه اىؼطثٜ اىنطٌٝ ٍحَس )ص( ثٖجطرٔ ٗطرحجٔ 

االذٞبض ٍِ ٍنخ اىَنطٍخ اىٚ اىَسْٝخ اىَْ٘ضح ٍٗؤاذبرٔ ىألّظبض ٍِ 

االٗغ ٗاىرعضج ٗغٞطٌٕ ٍٗجبثٖزٌٖ اىحبؼَخ ىق٘ٙ اىشطك ٗاىجغٜ 

ٗاىظاله ٍٗب حققر٘ٓ ػرجط ٕرصٓ اىٖجرطح اىرشطٝ خ ٍرِ اّزرظبضارٌٖ 

اىنجٞطح فٜ ٍؼطمخ ثسض  اىربىسح ٗغٞطٕب ٍِ ٍؼبضك ّظط اىَرؽيَِٞ 

اىَؤظض ٍٗب جؽسٓ فَٞب ثؼس ٍِ قٌٞ اىزؽبٍح  فٜ فزح ٍنرخ حٞرِ 

 اؽيقٖب ٍسٗٝخ ذبىسح " اشٕج٘ا فأّزٌ اىطيقبء " .

 

ٗثصىل رجٜء شمطٙ اىٖجطح اىْج٘ٝخ ٗاشطاقخ اىؼبً اىٖجرطٛ اىجسٝرس 

فررأه ّررظط مجررٞط ٍٗررؤظض ى ررظبئو اىَقبٍٗررخ اىجبؼرريخ ٗاثْرربء شررؼجْب 

اىَجبٕس ػيٚ اىَحزيِٞ ٗػَالئٌٖ االّجبغ ٗاىَرؼٜ قرسٍب ػيرٚ 

ثْبء ٍجزَغ اى ؼٞيخ ٗاىؼسه ٗاىرٞط ٗاىَْبء ٗاىرظال  ٗاىطشربز ىنرٜ 

ٝؽزأّف اىؼطاق ٍؽٞطح ثْبئٔ اىحؼبضٛ ٗاى٘ؽرْٜ اىرشبٍد ّٗرؼبىٔ 

 اىقٍٜ٘ اىَجٞس ٗػطبئٔ االّؽبّٜ اىثط ىرسٍخ اىجشطٝخ جَؼبء .

 

 يف ذكري استشهاد االهام احلسني )ع(
 

 عبد الرزاق ناظن العاني
 

رَط ػيْٞب ٕصٓ االٝبً اىر٘اىس شمطٙ اؼزشٖبز االٍبً اىحؽِٞ 

ثِ ػيٜ ثِ اثٜ ؽبىرت ػيَٖٞرب اىرؽالً فرٜ ٍؼطمرخ اىطرف 

اىربىسح ٕٗ٘ ٝقبًٗ اىظيٌ ٍؽزطؼَبً اىشٖبزح فٜ ؼرجٞو   

ٗاالؼررالً اىحْٞررف ٍررغ هه ثٞزررٔ االؽٖرربض ٗطررحجٔ اىَٞبٍٞررِ 

ٍؽزطذظِٞ اىزؼحٞبد اىغبىٞخ فسٝخ ىسٍَٝ٘خ االؼالً ٗشَ٘خ 

 قَٞٔ اىؽبٍٞخ ٕبر ِٞ ٍِ اػَبقٌٖ ) ٕٖٞبد ٍْب اىصىخ ( .

 

ٕٗرب ٕررٌ اح رربزٌٕ اىَجبٕررسُٗ ث٘جررٔ اىَحزيٞررِ ٗحي بئٖررٌ 

ٗطْبئؼٌٖ ػيٚ اضع اىؼرطاق اىَجبضمرخ ٝرطززُٗ اىٖزربت شاررٔ 

ٍَؽنِٞ ثطاٝخ اىْظط اىر بقخ ٗؼبئطِٝ اىٚ اٍربً فرٜ زضٗة 

اىجصه ٗاىزؼحٞخ ٗاى ساء غٞط ٕٞبثِٞ ٗغٞط ٗجيِٞ اظاء ػَيٞربد 

االغزٞبه ٗاالجزثبس ٗاالػزقربه اىنٞ رٜ اىؼرش٘ائٜ اىزؼرؽ ٜ 

ضافؼِٞ ضاٝخ اىجٖبز ضاٝخ   امجط حرزٚ رطيرغ شرَػ اىحطٝرخ 

ٗاالؼزقاله ٗاىزحطض ٗىنٜ ٝريسٗا ثأفؼبىٌٖ اىجط٘ىٞخ قٌٞ اى ساء 

ٗاىجٖبز ىنٜ ٝظو ثٞطق ضؼبىخ االؼالً اىربىرسح ٝطفرطت فرٜ 

 ضث٘ع االّؽبّٞخ ميٖب .

 

 جراحات الشعب وزيارات املالكي املتىاترة
 عباس سعيد الغامني

 

اىَبىنٜ ثِٞ طَذ ٗفحٞح ٗططاخ ٗرٖٞؤ ىيؽ ط ٗفؼال ػِ زٍٚ ّ٘اة ضئٞػ اى٘ظضاء ٗاى٘ظضاء ٗاىَطافقِٞ ٌٕ شارٌٖ ػيٜ اىؼرالق ٗطربزق 

اىطمبثٜ ٗٝبؼِٞ ٍجٞس ٕصٓ اىَطح ٗغطَٝٔ ػيٜ اىَ٘ؼ٘ٛ ٍٗب ازضاك ٍب ػيٜ اىَ٘ؼ٘ٛ فجؼس ظٝبضح م٘ضٝب اىجْ٘ثٞرخ اىرزٜ رنرش ذ ػرِ 

ط قبد اىنٖطثبء ٗاىشطمبد اىَٕ٘ٞخ اىزٜ مبُ مجش فسائٖب ضػس شاله اىصٛ اذز ذ اذجبضٓ ٕصٓ االٝبً مأّٔ ) فض ٍيح ٗشاة ( مَب ٝق٘ه 

اىؼطاقُٞ٘ االطالء ثؼس ريل اىعٝبضح ) اىََّٞ٘خ ( !! ، رأرٜ ظٝبضح اىَبىنٜ ىيٞبثبُ ىٞظل اؼَبػْب ثبىحسٝش اىََو ػرِ االؼرزثَبض فرٜ  رو 

اذط حَطاء ٗ  ػالً اىغٞ٘ة ٗجالٗظح اىَبىنٜ ٍِ ٍطافقٞٔ فٜ ؼر طارٔ اىرشٖٞطح ٗاحخ اٍبُ اىَبىنٜ ٍْٗطقزٔ اىرؼطاء اىزٜ رظٞط ٍٝ٘ب ثؼس 

ٍشغ٘ىُ٘ ثَؼس ٍحز٘ٝبد حقبئت اىؽَؽّ٘بٝذ اىزٜ ر٘ظع ػيٌٖٞ ٍيٞئخ ثبىسٗالضاد ، ٗاىزٜ جؼيذ ػيٜ اىؼالق ْٝ٘  ٍطح اذرطٙ ػرالً ٝأذرص ٕرصا 

اى٘ىس اىحيٞق اىطأغ ٍشٞطا اىٚ أحس اػؼبء اى٘فس اىَغَ٘ضِٝ اىجبىػ اىٚ جبّت اىَبىنٜ فر٘  ؼرأّعع ػَربٍزٜ ٗأحيرق ضأؼرٜ ٗىحٞرزٜ فرٜ 

اىَطح اىقبزٍخ الحظٚ ثبىْؼٌٞ اىصٛ حظٜ ثٔ حيٞق اىطأغ ، شىل مئ ٝجطٛ ٗاىرشؼت اىؼطاقرٜ ٝالقرٜ االٍرطِٝ ٗٝيؼرق جطاحرٔ ٗٝنبثرس ٍؼبّبررٔ 

 ٗىنْٔ ٝؼغ ٕصٓ اىجطا  ٗٝ٘اطو جٖبزٓ ىنٜ ٝحقق   طٓ اىحبؼٌ ٗٝؼغ اىَبىنٜ ٗشيزٔ رحذ ؽبئيخ جعاءٓ اىؼبزه .



 

 

 ٩١ص

 

 مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
 

رٞاصَ اُثٞسح روذ٣ْ ٛزٙ اُضا٣ٝخ اُز٢ رؼشض رؼش٣لبد ثجؼط أُصطِذبد ٝأُلب٤ْٛ اُلٌش٣خ ٝاُس٤بس٤خ أُسزوبح ٖٓ ٓؼ٤ٖ اُلٌش اُٞغ٢٘ 

ٝاُو٢ٓٞ ٝاالٗسب٢ٗ ٝاُز٢ ال رٔثَ ثبُعشٝسح رؼش٣لبً ثؼث٤بً ٗص٤بً ٝاٗٔب ٢ٛ هش٣جخ ٖٓ كٌش اُذضة ٝػو٤ذح اُجؼث ٝاسزشار٤ج٤زٚ اُس٤بس٤خ 

اؿ٘بء  ا٠ُٝٓٞاهلٚ ٝرطج٤وبرٜب ، ثَ إ ثؼعٜب ٣ؼجش رؼج٤شاً ده٤وبً ٝشبٓالً ػٖ ٓٞهق اُذضة ٝسؤ٣زٚ اُلٌش٣خ ٝاالسزشار٤ج٤خ .. ٝرٜذف ٛزٙ اُضا٣ٝخ 

ثوبكخ أُ٘بظ٤ِٖ اُجؼث٤ٖ ٝأُجبٛذ٣ٖ ٝػّٔٞ اُٞغ٤ٖ٘ اُؼشاه٤٤ٖ ٝأُ٘بظ٤ِٖ اُؼشة أُ٘بٛع٤ٖ ُالدزالٍ ثَ ٝػّٔٞ اث٘بء شؼج٘ب أُجبٛذ 

اُصبثش ُٝزٌٖ ُْٜ خ٤ش ٓؼ٤ٖ ك٢ ظَ اُزش٣ٞٚ اُلٌش١ ٝاُس٤بس٢ ٝاُثوبك٢ ٝاالػال٢ٓ اُز١ ٣ٔبسسٚ أُذزِٕٞ ٝػٔالئْٜ ك٢ اثشغ صٞس 

اُزض٤٣ق ٝاُزع٤َِ ثٔب ٣سبػذ ٛإالء ػ٠ِ ر٘ل٤ز ٓخططبرْٜ اُزذ٤ٓش٣خ ظذ اُؼشام ٝاالٓخ ، رُي إ كٌشٗب ٝػو٤ذر٘ب اُز٢ ٛٔب ٗجشاسبً 

ُٔٔبسسبر٘ب اُس٤بس٤خ ٝثٔب ٤٘٣ش غش٣ؤٜب ٣ِٜٜٝٔٔب اُؼضّ ػ٠ِ إ رٌٕٞ ك٢ أُسبساد اُصبئجخ  ٝاُخ٤شح ُجِٞؽ اٛذاكٜب اُٞغ٤٘خ ٝاُو٤ٓٞخ 

اُخ٤شح ٝك٢ ٛزٙ أُشدِخ اُجٜبد٣خ ٖٓ ٓس٤شح شؼج٘ب اُظبكشح اُز٢ ٣زؼشض ك٤ٜب ٓلّٜٞ اُذضة ٝأُٔبسسبد اُذضث٤خ ا٠ُ اثشغ ص٤ؾ 

" الترابط الجدلي اُزش٣ٞٚ ك٢ ظَ االدزالٍ ٝٓٔبسسبد ػٔالئٚ ػ٠ِ صؼ٤ذ اُؼ٤ِٔخ اُس٤بس٤خ أُٜزشئخ ٝس٘ز٘بٍٝ ك٢ ٛزا اُؼذد ٓلّٜٞ 

" . 

 

 الرتابط اجلديل
 

ٜب إ اُزشاثػ اُجذ٢ُ ٣وّٞ ػ٠ِ اُو٘بػخ ٝرشبثي ٝرالصّ ظٞاٛش اُذ٤بح ٝاُس٤بسخ ٝأُجزٔغ ٣ٝؼزجشٛب ٓزذاخِخ أ١ إ ثؼعٜب ٣إثش ٣ٝزأثش ثجؼع

ٔب ٝئٗاالخش ٝاُزشاثػ اُجذ٢ُ ال ٣ؼضٍ االش٤بء ػٖ ثؼعٜب  اٗٚ ٣وزع٢ اُ٘ظش ا٠ُ االٓٞس االػ٠ِ ألٜٗب رشاًْ ػشظ٢ ُألش٤بء أُلٌٌخ ٝأُ٘ؼضُخ 

 ػ٠ِ اٜٗب ًَ ٓزٔبسي رشرجػ ك٤ٚ االش٤بء ٝاُظٞاٛش اسرجبغب ػع٣ٞب ٣ٝزٞهق ثؼعٜب ػ٠ِ اُجؼط االخش ، رُي إ ا٣خ ظبٛشح ٣ٌٖٔ إ رزخز ٓؼ٠٘

ٓخزِلب رٔبٓب ثذست ٓب ارا ً٘ب ٗ٘ظش ا٤ُٜب ك٢ اغبس اُششٝغ االخشٟ أُذ٤طخ ثٜب اٝ ثٔؼضٍ ػٖ ٛزٙ اُظٞاٛش ٝاُششٝغ ٣ٌٖٔ إ رلسش 

اُظبٛشح ٝرلْٜ ػ٠ِ ٗذٞ صذ٤خ  ك٤ٔب ارا ٗظشٗب ا٤ُٜب ٖٓ صا٣ٝخ ػالهبرٜب ٓغ اُظٞاٛش أُذ٤طخ ثٜب ًٔب ٢ٛ ٓشزشغخ ثٞسبغخ ٛزٙ اُظٞاٛش 

 رارٜب .

 

ٌُٖٝ اُذضة ٣إٖٓ ثبُؼالهخ  ) سىاء بمفهىمها الهيجلي او الماركسي (إ دضة اُجؼث اُؼشث٢ االشزشا٢ً ال ٣ِضّ ٗلسٚ ث٘ظش٣خ اُجذ٤ُخ 

ذاف اٛ اُزأثش٣خ ُألٓٞس ٝاالش٤بء ػ٠ِ ثؼعٜب االخش ، كبُذضة ٣إٖٓ ثبُزشاثػ اُٞث٤ن ث٤ٖ اٛذاكٚ اٌُج٤شح ك٢ اُٞدذح ٝاُذش٣خ االشزشا٤ًخ ٝثأٜٗب

ٓزذاخِخ د٤ث إ ًَ ٝادذ ٜٓ٘ب رٌَٔ االخشٟ ثَ ٢ٛ ششغٜب كبُذضة ٣ؼزوذ ثإٔ أ١ خطٞح ٗذٞ اُٞدذح ال ثذ إ رشادكٜب خطٞاد ٓز٘بسوخ 

ٗذٞ اُذش٣خ ٝاالسزوالٍ اُٞغ٢٘ ٝاالشزشا٤ًخ ٝاُؼٌس صذ٤خ ا٣عب كبالشزشا٤ًخ ال ٣ٌٖٔ إ رأخز اثؼبدٛب اُٞاسؼخ اال ك٢ ظَ ششٝغ ٝدذ٣ٝخ 

ثٚ اُذضة كوػ ثَ  ) يؤمن (ٝرٌبَٓ اهزصبد١ ٝر١ٞٔ٘ ػشث٢ ٝك٢ دو٤وخ االٓش إ ٛزا اُزشاثػ  اُٞث٤ن ث٤ٖ اُٞدذح ٝاُذش٣خ ٝاالشزشا٤ًخ ُْ 

ٜب ًبٕ ُِذضة كعَ اُش٣بدح  ك٢ اًزشبكٚ ٝرثج٤زٚ كوجَ ظٜٞس أكٌبس اُذضة غشح اُلٌش اُؼشث٢ ٓسأُخ اُٞدذح ٝاُزذشس ٝاالسزوالٍ ٌُ٘ٚ ُْ ٣شثط

ثبالشزشا٤ًخ ٖٝٓ ٗبد٤خ أخشٟ كِوذ اٛزٔذ هشٟ س٤بس٤خ اخشٟ ثبإلصالح االجزٔبػ٢ اٝ دز٠ ثبالشزشا٤ًخ ٌُٜٝ٘ب ػجضد ػٖ ادساى صؼٞثخ 

 رذو٤ن ٓثَ ٛزٙ االٛذاف ك٢ ظَ اُزجضئخ .

 

) وتسميتها بالديمقراطية كصِذ ث٤ٖ ٓشدِز٤ٖ ، اُثٞسح اُو٤ٓٞخ   آب االدضاة اُش٤ٞػ٤خ اُؼشث٤خ أُزأثشح  ثٔبسًس٤خ اُـشة اُص٘بػ٢ كِوذ

ثْ ر٤ِٜب ٓشدِخ االشزشا٤ًخ ك٢ د٤ٖ إ دضة اُجؼث سكط اُلصَ ث٤ٖ أُشدِز٤ٖ ثَ اػزجشٛٔب ٓزذاخِز٤ٖ ، ُٝوذ جبءد رطٞساد  البرجىازية (

اُس٤بسخ اُؼشث٤خ اُالدوخ ُزإًذ صذخ أُ٘ظٞس اُجؼث٢ ٛزا ٝاصجذذ االٕ اٛذاف اُٞدذح ٝاُذش٣خ ٝاالشزشا٤ًخ ٝاُشثػ ث٤ٖ اُ٘عبٍ اُو٢ٓٞ 

ك٢ اُذ٤بح  ) التناقض (ٝاُطجو٢ اٛذاكب ػبٓخ ألؿِت كصبئَ دشًخ اُثٞسح اُؼشث٤خ ، ٣ٝإٖٓ اُذضة ثؼ٘صش اخش ٖٓ ػ٘بصش اُزشاثػ أُزجبدٍ ٝٛٞ 

ار ٣إٖٓ اُذضة ثٞجٞد  ر٘بهط ك٢ أُجزٔغ  ٝصشاع ث٤ٖ أُسزـَ ٝأُسزـَ ث٤ٖ أُسزؼٔش ٝأُسزؼٔش ث٤ٖ اُلئبد أُبٌُخ ُٞسبئَ االٗزبج 

 ٝاُطجوبد اٌُبددخ ٝأُذشٝٓخ 



 

 

 ٠٢ص

 

بٍٛ انفكس انمٕيٙ االشتساكٙ ٔاالفكاز انال لٕيٛة ٔانال اشتساكٛة كذرن  ٚذنيٍ انبذصع برُذخس انذس يذٍ اُارذس انذتسابو ٔانذخٛسٔزط ْذٕ انت  ذٙ 

ثى ت ذٕز ْذرا انفكذس انذٗ يذعتٕٖ ازفذ   (9191  -  9481)  ٔانتدأش فرهٗ ظبٛم انًثال كاَت االفكاز انمٕيٛة  انرسبٛة نربد انسحًٍ انكٕاكبٙ 

ٔخذات  افكذاز  حذصع انبرذع انرسبذٙ االشذتساكٙ نتتدذأش ٔتت  ذٗ افكذاز انكٕاكبذٙ  (91:1  -9441)ٔاكثس اهًٛة اهٗ ٚد ظذاع  انبذخس٘ 

ٔانبخس٘ ي  االحتفاظ بًا ْٕ يتمدو ٔارٛم فٙ   فكسًْا ٔنتسف  افكاز انبصع ٔانٕاٙ ٔانفكس انمٕيٙ انرسبٙ االشتساكٛة انذٗ يذعتٕٖ ازلذٗ 

 ٔاَضح .

 

 -المختاب   -الجزائاي   -) الخطابي  ٔكًثال انس ظٛاظٙ ْرِ انًسط فهمد لايت ثذٕزا  لٕيٛذة ٔاظذتمالنٛة ادٚذدط فذٙ انذٕعٍ انرسبذٙ 

وحازة  91:9وفلاسطيه  9198, والجزائاي  9191ثاى ا  ماصي ٔخذات   :911فلسطيه  - 9119العياق  - 9191) مصي  عياي  (

، ْرِ انبسكا  انٕعُٛة انعابمة ٔنتتفادٖ   َٕالخٓا ٔان ازْذا ٔنتكذٌٕ اكذثس تُاًٛذا  (  91:4البعث العيي  االشتياك  ف  العياق عبم 

ٔخرزٚة اٌ ذن  ال ٚرُٙ اَكاز اًْٛة ٔاٚدابٛة انثٕزا  انعابمة بم ْذٙ يبذأال  نسفذ  حسكذة انثذٕزط انرسبٛذة انذٗ يذعتٕٖ ازلذٗ ٔااهذٗ اٌ 

 انت  ٙ ٔانتدأش ال ٚرُٙ َفٙ ٔانغات اٚدابٛا  انًاضٙ بم تًثم دزٔظّ ٔاالزتفاع انٗ يدابٓة  انباضذس ٔانًذعتمبم باظذانٛأ ٔافكذاز يت ذٕزط

فذانثٕزط  ) الاييىعية (أ يذازكط  ) الدولة المطلقاة (نددنٛة ْٛدم  ) الحلقة الىهبئية (ٔانٛسا فال بد يٍ االشازط انٗ اٌ انبصع ٚسفض 

 .لهب يداية وسبيل ولكه ليس لهب وهبية وهذا هى اتجبي التب يخ االوسبو  الصبعد "  " ان االشتياكيةانرسبٛة تكتأ 

 

بٛذٕ٘ ان اٌ برٔز انت ٕز ٔانتددد كايهة فٙ االٚدٕٚنٕخٛة انرسبٛة انثٕزٚة ٔلد تدهٗ يفٕٓو انت  ٙ ٔانتدأش فٙ يسحهة اندٓاد ٔانتبسٚذس بذانتسابو

ٔانددنٙ بٍٛ ْدف انتبسٚس ٔانبسٚة ْٔدف انٕحدط فتبسٚس انرساق ٔاظتمالنّ ْٕ لاادط انٕحدط انرسبٛة ٔاشذراع اندٓذاد اهذٗ ازل انرذساق ْذٕ 

ٕ انر٘ اهٗ انًدٖ االبرد ٚنثس اٚدابٛا فٙ تبسٚس ال از االية كهٓا يٍ ا٘ َفٕذ اخُبٙ ٔانتٙ تهتمٙ فًٛذا بُٛٓذا اذبس رذٛد ٔحدٔٚذة خٓادٚذة َبذ

 تبمٛك ٔحدط االية ٔتبسزْا ٔتمديٓا االختًااٙ .

 

 أباطرة الثقافة والفه اجلدد
 اميمة الربهان

 

ًٚهنٌٔ شاشا  انفضائٛا  بصاٛمٓى اٍ اهٕ شاٌ انفٍ ٔانثمافة فٙ ظم دًٚمساعٛتٓى انًصإية فبرد نفٕ  رٕ  شفٛك انًٓد٘ يدٚس اذاو 

انعًُٛا ٔانًعسذ ٔانخغٛس اٚاِ َٕفم ابٕ زغٛف فمد شًهتٓى حًٗ انربٕا  انُاظفة اَبسٖ االنسٌٔ ْٔى كثس يذٍ ايثذال خذابس اندذابس٘ ٔعاْذس 

ْذى اُدانبًٕد ٔبرض انًدٚسٍٚ انًغًٕزٍٚ فٙ دائسط انعًُٛا ٔانًعسذ نان ٍٛ انبابم بانُابم ، فٓنالت ال ٚفمٌٕٓ اًَاع انثمافة ٔانفٌُٕ ٔكهٓذا 

ثمافة فًٍ ادٖ دٔز انكٕيبازض تخٕز َفعّ يازنٍٛ يَٕسٔ ٔشٚس انثمافة انفسَعٙ انشٓٛس ٔيٍ غاص حتٗ ْايتّ فٙ انًعسذ انتداز٘ انًبتذرل 

  اد َفعّ بسٚ ت ٔغٛس ذن  انكثٛس ، فٙ حٍٛ زاذ فاضم ثايس ٔانفسٚد ظًراٌ انُائى اهٗ كساظٙ اتباد االدبات ٔانكتاع انذر٘ اغتذخبِٕ بذدبابا

انًبتهٍٛ ٔان بم االخٕف ابساْٛى انعساج ٔيٍ نف نفٓى  ٚكثسٌٔ يٍ انصاٛك اٍ زٚادتٓى نهثمافة ٔٔلذٕفٓى  بٕخذّ اندٓهذة يذٍ ااذدات انثمافذة 

ْٔى انرٍٚ خاتٔا فٙ كُفٓى ، ٔنكٍ يثمفٙ ٔربفٛٙ انًمأية انباظهة ٕٚارهٌٕ خٓادْى انًهبًٙ ٚذشدٌٔ اشز انًداْذدٍٚ بذعالذ انكهًذة 

انًماتهة فٙ كتاباتٓى فٙ خسٚدط انثٕزط انًُاضهة ٔلُٕا  االَتسَٛذت ٔحذتٗ فذٙ برذض انذخبف فذٙ انٕاخٓذة باظذًات يذعترازط أ لسٚبذة يذٍ 

اظًائٓى انبمٛمة غٛس ْٛابٍٛ بترعف انبكٕية انرًٛهة فاضبٍٛ اباعسط انخبافة ٔانثمافة ٔانفٍ انددد .. ٔاشرة انشًط انعاعرة ال تبدذأ 

 بغسبال يٓتسئ .

 



 

 

 ١٢ص

 ًض الثياى الري أطدزته قيادج قطس العساق
 مبٌاسثح الركسي اخلاهسح الستشهاد شهيد احلج االكرب  

 
حِينِ 

َّ
يِ الس

َ
و

ْ
ح

َّ
هِ الس

ّ
نِ الل

ْ
 تِس

 
الِ 

َ
حٍ خ

َ
 زِسال

ُ
ج   ذاخ

َ
احِد

َ
 و

ٌ
تِيح

َ
 عس

ٌ
اكي                                            ُأهح

َ
تِس

ْ
تي االش

َ
س
َ
ثِ الع

ْ
ع

َ
 الث

ُ
ب

ْ
 حِز

َ
 جد

 قيادج قطس العساق                                                                   وحدج   حسيح   اشرتاكيح             
 هكتة الثقافح واإلعالم         

 
 الركسي اخلاهسح الستشهاد شهيد احلج االكرب
 حافزًا الكثري دلىاطلح اجلهاد والتضحيح والفداء

 

 

 يا أبناء شعبنا المضحي الصامد

حَز ػيْٞب اىًٞ٘ صبٞحت ػٞذ االضحٚ اىَببرك اىذمزٙ اىخبٍست الغخٞبه اىزفٞق اىشٖٞذ اىقبئذ صذاً حسِٞ رحَٔ هللا ، ٗفيٜ ٍليو ٕيذا 

ٜ اىًٞ٘ اىفضٞو ٍِ قبو اىَحخيِٞ االٍٞزمبُ ٗػَالئٌٖ اىَشدٗجِٞ ىٌٖ ٗالٝزاُ ٗحْفٞذا إلرادة اىنٞبُ اىصّٖٜٞ٘ اّخقبٍبً ٍِ دٗر اىؼيزا  في

اىصزاع اىؼزبٜ اىصّٖٜٞ٘ ٗدػٌ اىَقبٍٗت اىفيسطْٞٞت ، بو ٗضزة اىنٞبُ اىصّٖٜٞ٘ بخسؼت ٗثالثِٞ صبرٗخبً رداً ػيٚ اىؼيذٗاُ اىلالثْٞيٜ 

، ٗبذىل ػبز فؼو االغخٞبه ٕذا ػِ بشبػت اىجزَٝت اىَْنزة اىخٜ اسخٖذفج قبئذاً ٗطْٞيبً ٗقٍ٘ٞيبً بيبرساً فيٜ اسيخببحت  1991اىغبشٌ ػبً 

سبفزة ىَشبػز  ٍئبث اىَالِٝٞ ٍِ اىؼزة ٗاىَسيَِٞ فٜ اىؼبىٌ اجَغ ػيبز اىٞيبث ٗضيٞؼت ٕٗخبفيبث رخٞيصت ميشفج اىَؼيذُ اىيزدٛ  

 ىَطيقٖٞب .

 

ٗمبّج حيل اىجزَٝت اىَْنزة خبحَت ىَحبمَت ص٘رٝت حَنِ فٖٞب اىقبئذ اىشٖٞذ صذاً حسِٞ رحَٔ هللا ٍِ ٍحبمَت جالدٝئ ٍيِ اىؼَيال  

ٗاىخّ٘ت ٗحؼزٝت دٗافؼٌٖ اىَشبٕ٘ت ٍٗب ٝؼيّْ٘ٔ ٍٗب ٝضَزّٗٔ ىيؼزا  ٍِ ٍشبرٝغ اىخذٍٞز ٗاىخقسٌٞ ٗاىخفخٞج ، فضالً ػِ رميئ ىَيشْقت 

اىؼبر بزجيٞٔ اىشزٝفخِٞ ّبطقبً ببىشٖبدحِٞ ٕٗبحفبً ػبشج فيسطِٞ حزة ػزبٞت ، ٗحينيٌ ٗيٝيٌ اىحيق ٍيصذا  اىْقيب  ٗاالخيالد ٗافخيذا  

 اىَقذسبث بأػش ٍب َٝيل اىَز  ٕٜٗ حٞبحٔ .

 

ٗىقذ مبّج حٞبة اىزفٞق اىشٖٞذ صذاً حيسِٞ رحَئ هللا حبفييت ببىَياثز اىْيضبىٞت ٍْيذ ّؼٍ٘ئ ييفيبرٓ فيٜ ٍْخيصت اىخَيسْٞبث فيٜ 

ىْصزة اىشقٞقت ٍصز ضذ اىؼيذٗاُ اىلالثيٜ اىغبشيٌ ، ٍٗيِ ثيٌ ٍيشبرمخٔ اىبط٘ىٞيت فيٜ اىخيصذٛ ىيطبغٞيت  1991حظبٕزاث اىطيبت ػبً 

ٗحَنْٔ ٍِ االفالث ٍِ قبضت اىسيطت اىذٝنخبح٘رٝت ٗاىيخٜ اصيذرث  1999اىذمخبح٘ر ػبذ اىنزٌٝ قبسٌ فٜ شبرع اىزشٞذ ٗسظ بغذاد ػبً 

ػيٞٔ ٍغ رفبقٔ حنَب غٞببٞب ببإلػذاً ، ٗحَنِ ٍِ اى٘ص٘ه اىٚ س٘رٝب ٍٗصز ٍٗ٘اصيت ّضبىٔ اىقٍٜ٘ فٜ يرض اىنْبّت ػبئيذاً اىيٚ اىؼيزا  

 . 1911بؼذ ث٘رة اىلبٍِ ٍِ شببط ػبً 



 

 

 ٢٢ص

ٚلذ ِاسط دٚسٖ إٌمذٞ ألخطاء اٌثٛسج فٟ اٌّؤذّش اٌخاِظ ٌمطش اٌعشاق ٌٍحضب ٚاٌّؤذّرش اٌمِٛرٟ اٌرغادط اٌرز٠ٓ أعمرذا فرٟ  ٠ٍرٛي 

، ٚواْ فٟ ط١ٍعح اٌشفاق اٌثعث١١ٓ اٌّما١ِٚٓ ٌشدج اٌثآِ عشش ِٓ ذشش٠ٓ اٌثرأٟ اٌرغٛداء فرٟ اٌعراَ راذرٗ  3691ٚذشش٠ٓ االٚي عاَ 

، ٚواْ فٟ ط١ٍعرح اٌشفراق  عرضاء ل١رادج  3691اٌثالث١ٓ ِٓ ذّٛص عاَ  -ِٛاصالً ٔضاٌٗ ِع سفالٗ ا١ٌّا١ِٓ حرٝ ذفج١ش ثٛسج اٌغاتع عشش 

اٌحضب اٌّخطط١ٓ ٚإٌّفز٠ٓ ٌّٕجضاذٙا اٌعّاللح فٟ شرٝ ١ِاد٠ٓ اٌح١اج االلررااد٠ح ٚاالترّاع١رح ٚاٌغ١اعر١ح ٚاٌثماف١رح ٚاٌعرغىش٠ح 

ٚإٌفغ١ح ٚاٌّع٠ٕٛح ِٚٓ اتشص٘ا االصالح اٌضساعٟ اٌجزسٞ ٚاٌثٛسج اٌضساع١ح ٚاٌحرً اٌرغٍّٟ اٌرذ٠ّمشاطٟ ٌٍمرض١ح اٌىشد٠رح ٚلرشاس ذ ١ِرُ 

إٌفظ اٌخاٌذ ٚاٌر١ّٕح اٌشاٍِح ِٚغ١شج اٌثٕاء االشرشاوٟ ٚتٕاء اٌج١ش اٌٛطٕٟ ٚاٌمِٛرٟ اٌعمادرذٞ ٚاٌّرغاّ٘ح اٌفاعٍرح فرٟ ِرغ١شج 

 إٌضاي اٌمِٟٛ اٌعشتٟ ٚدعُ اٌّماِٚح اٌفٍغط١ٕ١ح . 

 

ٚواْ ٌٗ دٚسٖ اٌفاعً فٟ ل١ادج ِعشوح لادع١ح اٌعشب اٌثا١ٔح فٟ ِجاتٙح اٌعرذٚاْ اال٠شأرٟ اٌشاشرُ ٚذحم١رك إٌراش اٌٛطرٕٟ ٚاٌمِٛرٟ 

ٚاٌحااس اٌجرادش ٚعرذٚاْ اٌحٍر   3663، وّا ٚاتٗ ِع سفالٗ ٚ تٕاء شعثٗ اٌعذٚاْ اٌثالث١ٕٟ اٌشاشُ عاَ  3611اٌىث١ش فٟ اٌثآِ ِٓ اب  

ٚاٌثذء تّماِٚرٗ ِٕز ا١ٌَٛ االٚي ٌالحرالي فرٟ اٌراعرع ِرٓ ١ٔرغاْ ِرٓ رٌره  3001اال١ِشوٟ اٌا١ٟٙٛٔ اٌفاسعٟ ٚاحرالي اٌعشاق عاَ 

ِٚحاوّرٗ صٛس٠اً ٚاغر١اٌٗ صث١حح ع١رذ االحرحٝ اٌّثراسن لثرً خّرظ  3001اٌعاَ ٚحرٝ اعرماٌٗ فٟ اٌثأٟ عشش ِٓ وأْٛ االٚي عاَ 

 عٕٛاخ خٍد .

 

 

 ٍا أبىاء شعبىا الغَارى

 ٍا مىاضلو البعث الشجعان وابطال المقاومت  الباسلت

 

ٌمذ لذَ حضتىُ اٌعظ١ُ حضب اٌثعث اٌعشتٟ االشرشاوٟ اٌشف١ك اال١ِٓ اٌعراَ ٌٍحرضب شر١ٙذاً ٚلشتأراً ٌّرغ١شج اٌفرذاء ٚاٌجٙراد ٚاٌرحش٠رش 

 ٌ  ِٕاحً تعثٟ ، ١ٍِٚرْٛ ٚٔرا  ا١ٌٍّرْٛ  340% ِٓ وادسٖ اٌّرمذَ ٚ وثش ِٓ 31ِثٍّا لذَ عرح سفاق ِٓ  عضاء ل١ادج لطش اٌعشاق ٚ

ِٛاطٓ عشالٟ ِٓ اخٛأُٙ ٚاتٕادُٙ ٚالاستُٙ ٚاتٕاء شعثُٙ فرذاءاً ٌىشاِرح اٌعرشاق ٚفرٟ ِجرشٜ ِرغ١شج اٌجٙراد ٚاٌرحش٠رش ٚاالعررمالي 

 ٚإٌٙٛض اٌٛطٕٟ ٚاٌمِٟٛ ٚاالٔغأٟ .

 

ٚ٘ا ُ٘ ِجا٘ذٚ اٌثعث ٚاٌّماِٚح ٚ تٕاء اٌشعة اٌعشالٟ االتٟ ٠ٛاصٍْٛ تٙادُ٘ اٌٍّحّٟ تم١ادج اٌشف١ك اٌّجا٘ذ عضج اتشا١ُ٘ اال١ِرٓ 

اٌعاَ ٌٍحرضب اٌمادرذ االعٍرٝ ٌٍجٙراد ٚاٌرحش٠رش ٚاٌخرالن اٌٛطرٕٟ حررٝ اٌرحش٠رش ٚاالعررمالي ٚإٌراش اٌّث١رٓ ، فاٌثعرث ِٕجرُ اٌمرادج 

ٚإٌّاح١ٍٓ ٚاٌّجا٘ذ٠ٓ االتشاس اٌز٠ٓ عمذٚا اٌعضَ عٍٝ اذّاَ اٌٙض٠ّح إٌٙاد١ح ٌٍّحر١ٍٓ اٌرٟ تاذد لاب لٛعر١ٓ  ٚ ادٔرٝ ِرشافمرح ِرع 

 ٘ض٠ّح عّالدُٙ االرالء ١ٌذٌ  اٌعشاق فٟ دسٚب اٌثٕاء اٌثٛسٞ اٌجذ٠ذ ٚإٌٙٛض اٌحضاسٞ اٌشاًِ .

 

 اٌّجذ ٌش١ٙذ اٌحج االوثش اٌشف١ك اٌمادذ صذاَ حغ١ٓ سحّٗ هللا ٌٚشٙذاء اٌثعث ٚاٌّماِٚح ٚاٌعشاق ٚاالِح ت١ّعاً . 

 ١ٌٚخغ  اٌّحرٍْٛ ٚحٍفادُٙ ٚعّالدُٙ خٛٔح شعثُٙ ٚ ِرُٙ .

 ٌٚشعاٌح اِرٕا اٌخٍٛد .

 

 قـَـادة قــطــر الـعــراق                                                                         

 مكتب الثقافت واإلعالم                                                                            

 هجرٍت ٠٣٢١ذً الحجت  ٠١أول اٍام عَد االضحي المبارك /                                                                

 م ١١٠٠تشرٍه الثاوٌ                                                                      

 بـغـداد الـمـىـصـورة بـالـعـز بإذن هللا                                                                      
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