
 

 

 هجرية ٢٥٤٣ميالدي /  ذي احلجة  ٣١٢٢عدد  تشرين الثاني 

 االفتتبحٛت
 احملتم ٚسسف يف ْزميتّ ادلُكسة

 ٔانعًهٛت انسٛبسٛت تتٓبٖٔ يف احلضٛض
 

نى َجك اال شهشاٌ حزً َُهزو آخش جُذٌ ايُشكٍ يحزلم يلٍ اس  

انؼشاق ، رحذ يسًً االَسحبة ورزسع انؼًالء ثًب َسلًلىَلق ثلملبء 

انًذسثٍُ يٍ دوٌ حصبَخ كًب َذػىٌ فٍ انؼهٍ وَحبونىٌ فٍ انخفلبء 

إثمبء اكجش ػذد يًكٍ يٍ لىاد االحزالل رلحلذ َلبفل لخ د انلزلذسَلت 

وانًذسثٍُ ( ، وَشُغ اطشاف انؼًهُخ انسُبسُخ انًزهبوَخ االشبػلبد 

انًخزهفخ نزخىَف أثُبء شؼجُب انؼشالٍ يٍ د االَسحبة انكبيم نمىاد 

االحزالل االيُشكٍ ( ورخىَفهى ثخ ش د االحزالل االَشاٍَ ( وانلفلزلُلخ 

انذاخهُخ ، وهى انؼًالء ادواد االحزالنٍُ االيُشكٍ واالَشاٍَ وانفزلُلخ 

 انذاخهُخ ثم وااللززبل انذاخهٍ انزٌ َشَذوٌ رؤجُجق خسئىا .

 

وانحمُمخ انزٍ َجت اٌ ال رغُت ػٍ ثبل اثلُلبء شلؼلجلُلب االثلٍ ثلؤٌ 

هزًَخ االحزالل االيُشكٍ هٍ هزًَخ نهُفىر وانلزلغلهلغلم االَلشاَلٍ 

وكسش ظهش يحبوالد احزالنق نهؼشاق ، رنك ثؤٌ انزىاطآد االيلُلشكلُلخ 

االَشاَُخ رشوو اسزًشاس االحلزلالل االيلُلشكلٍ نلخلذيلخ يصلبنلحلهلى 

انًشزشكخ فٍ رمبسى انًغبَى وانُفىر ، وانحم انسهُى انزٌ َلكلفلم 

وحذح انؼشاق وسُبدرق وصُبَخ ثشوارق هى ثبسزًشاس ورلىاصلم يسلُلشح 

انجهبد وانزحشَش انظبفش ، وانزٍ ثهغذ شىطهب االخلُلش ثلبنلزل لحلُلبد 

انسخُخ نًجبهذو انجؼث وانًمبويخ ثفصبئههلب انلىطلُلُلخ وانلملىيلُلخ 

واالساليُخ كبفخ ، وثإججبس انًحزم االيُشكٍ ػهً سحُم اخش جلُلذٌ 

 ايُشكٍ رحذ يسًً االَسحبة .

 

وهب هٍ انؼًهُخ انسُبسُخ رزششرو ورُمسى ورزهبوي َىيب ثؼذ اخلش  

حزً رزمى  َهبئُبً فبنًؼشكخ ثؼذ  انشحُم انُهبئٍ نهًحزهٍُ سزكلىٌ 

يغ ػًالئهى انًزدوجٍُ نهى والَشاٌ وسزكىٌ انلغلهلجلخ انلحلبسلًلخ  

نهشؼت انؼشالٍ انج م انزٌ سُهج اثىاة انزحشَش وانزملذو واالسرلملبء 

 انىطٍُ وانمىيٍ َحى رسي انًجذ وانشفؼخ .

 

 انثٕزة

 ْٛئت حتسٚس انثٕزة 
 تُٓئ انسفٛك اجملبْد 
 عزة ابساْٛى اندٔز٘ 
 االيني انعبو نهحزة  

ٔلٛبدة لطس انعساق نهحزة 
ٔكٕادز احلزة ٔيُبضهّٛ 
 حبهٕل عٛد االضحٗ ادلببزن

ادلُبضهٌٕ انبعثٌٕٛ  ٚستركسٌٔ زدة 
 انثبيٍ عشس

 يٍ تشسٍٚ انثبَٙ انسٕداء   
يف ذكساْب انثبيُت ٔاالزبعني  

ٕٔٚظفٌٕ دزٔسٓب يف يسرية اجلٓبد 
 ٔانتحسٚس

أبُبء شعبُب ٕٚاصهٌٕ يطبنبتٓى بأطالق 
سساح االسسٖ ٔادلعتمهني ٔإنغبء لسازاث 

االغتٛبل ٔاالعتمبل حبك لبدة انبعث 
 ٔاجلٛش

 أبُبء شعبُب االبٙ حيٌٕٛ زٔح شٓٛد احلج االكرب 
 انسفٛك انمبئد صداو حسني يف ذكسٖ استشٓبدِ اخلبيست



 

 

 ٢ص

 

 يف الذكزي الثامنت واالربعني لزدة الثامن عشز من تشزين الثاني السىداء
 البعث قاهز الزدة .. وقائد اجلهاد والنصز والتحزيز

 

 هيثم القحطاني
 

فةش ذًٛض انثعس يُز ٔالدذّ عٍ غٛشِ يٍ االحضاب ٔانحشكاخ انسٛاسٛح انرقهٛذٚح تأَّ حضب انُعال ٔانصٕسج انذائًةح عهةٗ انٕا ةل انداسةذ ٔانًرٕ

 عهٗ يقٕياخ يجاتٓح انرحذٚاخ ٔانصعاب تًعايُٛٓا ٔاشكانٓا كافح فٕٓ انرعثٛش االصٛم عٍ حقٛقح االيح ٔصٛشٔسذٓا َٔٓةعرٓا ٔذوٕسْةا انذائةى

ٚةح ٔفكشِ انصا ة ْٕ انُقٛط انصٕس٘ انرقذيٙ نٕا ل االسرعًاس ٔاالسرعثاد ٔانرجضئح ٔانرخهف فٕٓ حضب انٕحذج ٔانحشٚح ٔاالشةرشاكٛح ٔحايةم سا

ٙ عشتةانشسانح انعشتٛح انخانذج سسانح االَثعاز انعشتٙ انجذٚذ .. ٔيٍ ُْا ٔنذ انثعس ذُظًٛاً  ٕيٛاً فٙ تُائّ انرُظًٛٙ عهٗ يسرٕٖ انةٕغٍ ان

ّ ٔ اد َعاالً ٔغُٛاً ٔ ٕيٛاً ذحشسٚاً فٙ يجاتٓةح االسةرعًاس ٔاالَظًةح انشةعٛةح انعًٛهةح انًشذثوةح تةّ فةٙ ،ٌ يعةاً ح ٔكةاٌ انحةضب فةٙ ذشكٛثرة

االةرًاعٛح اشرشاكٛاً تاسرقواتّ نهعًال ٔاندالحٍٛ ٔانوالب ٔانكسثح ٔانًصقدٍٛ انصةٕسٍٚٛ يجةسذاً فكةشِ فةٙ ذُظًٛةّ ٔذشكٛثةّ االةرًاعةٙ 

 فجةشٔيًاسساذّ انُعانٛح انٕحذٔٚح انرحشسٚح ٔانذًٚقشاغٛح ٔاالشرشاكٛح ح ٔعثش رنك كهّ خاض َعاالً غٕٚالً عهٗ ايرذاد انساحح انعشتٛةح حةرٗ 

فٙ انعشاق ٔشٕسج انصايٍ يٍ اراس فٙ انعاو َدسّ فٙ سٕسٚا ح ٔ ذ ذصذخ شةٕسج انصةايٍ يةٍ شةثاغ  نهحكةى  3691شٕسج انصايٍ يٍ شثاغ عاو 

 انقاسًٙ اندشد٘ انذكراذٕس٘ انشعٕتٙ انًعاد٘ نهروهعاخ انقٕيٛح .. تٛذ اٌ انصعٕتاخ انكصٛشج اَرصثد فٙ ٔةّ انصةٕسج اندرٛةح انةرٙ اكرُدةد

يسٛشذٓا االخواء انكصٛشج ٔانرٙ اسرصًشْا انًشذذٌٔ تقٛادج انُاكش نهجًٛم عثذ انسالو يحًذ عةاس  انةز٘ ةةاء تةّ انحةضب يةٍ تٛرةّ َٔةصثّ 

ٔانةرٙ توةشد  3691يُدةزٍٚ سدج انصةايٍ عةشش يةٍ ذةششٍٚ انصةاَٙ انةسٕداء عةاو  3691سئٛساً نهجًٕٓسٚح صثٛحح انصايٍ يٍ شثاغ عاو 

( 30111)  41613695تًُاظهٙ انحضب فقرهد ٔاعذيد خٛشذٓى ٔصةد االال  يُٓى فٙ انسجٌٕ ٔانز٘ تهغ عةذدْى عهةٗ اشةش اعرقةاالخ ٚةٕو 

 يعرقم تعصٙ .

 

اال اٌ رنك كهّ نى ٚصٍ انحضب عٍ يٕاصهح َعانّ يقذياً انشٓذاء يًراص  ةصٛشج َٔةصشج حةسٍ انةشأ٘ ٔعثةذ االيةٛش َةٕس٘ ٔصةاحة انشياحةٙ 

انصالشٛةٍ يةٍ ذًةٕص شةٕسج  -ٔغٛشْى انكصٛش  شتاَاً نًثادئ انثعس ٔفذٚح نًٕاصهح َعانّ تٕةّ انشدج ٔانًشذذٍٚ ٔحرٗ ذدجٛش شةٕسج انةساتل عةشش 

اراس ٔانحةم انةسهًٙ انذًٚقشاغةٙ  33انثعس فٙ انعشاق انرٙ حققد يُجضاذٓا انعًال ح فٙ االصالح انضساعٙ انجزس٘ ٔانصٕسج انضساعٛح ٔتٛاٌ 

نهقعٛح انكشدٚح ٔ شاس ذأيٛى انُدةػ انخانةذ ٔانرًُٛةح االَدجاسٚةح انةشايهح ٔانعًال ةح ٔيةسٛشج انثُةاء االشةرشاكٙ ٔانةذعى انًوهة  نهًقأيةح 

اندهسوُٛٛح ح ٔانًةساًْح انداعهةح فةٙ يةسٛشج انُةعال انقٕيةٙ ناليةح انعشتٛةح ٔيةسٛشج انةصشال انعشتةٙ انةصَٕٓٛٙ ٔانةرٙ ذجهةد فةٙ 

عهٗ انجثٓرٍٛ انسٕسٚح ٔانًصشٚح ح فقذ سٔخ دياء  3691انًساًْح انداعهح نجٛش انثوٕالخ انجٛش انعشا ٙ انثاسم فٙ حشب ذششٍٚ عاو 

انجُٕد ٔانعثاغ ٔانوٛاسٍٚ انعشا ٍٛٛ سيال سُٛاء ٔششٖ ذم عُرش ٔغٛشْا ح ٔتٓةزِ انًُجةضاخ انكثةٛشج انةشايخح كهٓةا شةٛذخ شةٕسج انثعةس فةٙ 

 انعشاق انقهعح انُاْعح نحشكح انصٕسج انعشتٛح انًعاصشج ٔانرٙ ا عد يةعجل يعةسكش اعةذاء انعةشاق ٔااليةح انعشتٛةح ح فكةاٌ انعةذٔاٌ االٚشاَةٙ

انغاشى انز٘ دحشِ  شعثُا ٔةٛشُا انثاسم عثش شًاَٙ سُٕاخ حسٕو فٙ  ادسٛح انعشب انصاَٛح انرٙ حققد اكثش َصش ٔغةُٙ تةم ٔ ٕيةٙ 

يًا حذا تانحهف االيٛشكٙ انصَٕٓٛٙ انداسسٙ انةٗ شةٍ انعةذٔاٌ انصالشٛةُٙ انغاشةى عةاو  3600ناليح انعشتٛح كهٓا فٙ انصايٍ يٍ اب عاو 

ٔانةز٘ ادٖ  3111ٔسثقّ ٔاسدفّ تانحصاس انجائش عهٗ ايرذاد شالشح عشش عاياً ٔيٍ شى َدز عذٔاَّ انغاشى فٙ انعششٍٚ يةٍ اراس عةاو  3663

انٗ احرالل انعشاق فٙ انراسل يٍ َٛساٌ يٍ انعاو راذّ ٔانز٘ ياسط عثشِ انًحرهٌٕ االيٛشكاٌ ٔحهدةائٓى االشةشاس ٔةٕاسٛةسٓى ٔارَاتٓةى 

ا هٛغأسل ٔاتشل عًهٛح سدج ٔاسذذاد شٓذْا انعشاق عثش انرٕةّ نرذيٛشِ عهٗ انصعذ كافح .. ٔيٍ ُْا كاٌ ةٓاد انثعس ٔانًقأيح سداً كداحٛا ت

ا عهٗ االحرالل ٔانشدج انشايهح انجذٚذج فأٔ ل انٓضًٚح انكثشٖ تانًحرهٍٛ ٔحهدائٓى ٔعًالئٓى ْٔا ْى يجاْذٔ انثعس ٔانًقأيح يصهًةا  ٓةشٔ

سدج انصايٍ عشش يٍ ذششٍٚ انصاَٙ انسٕداء فآَى فٙ ركشاْا انصايُح ٔاالستعٍٛ ٕٚاصهٌٕ يةسشج ةٓةادْى انًقةذط ٔحةرٗ انرحشٚةش انكايةم 

 ٔاالسرقالل  انراو ٔعهٕ يُاس انصٕسج انعشتٛح انساغل يٍ ةذٚذ عهٗ اسض انعشاق نُٛٛش انذسٔب نرحشٚش االَساَٛح ةًعاء .



 

 

 ٣ص

 

 لعبة االقالين 
 واالستغالل ادلنحزف لعائد ) االجتثاث (

 
 عبد اهلل سامل العجيلي

 

بل ّحخٔ االًفصبل هي قبلل عول ء هلشبُْ٘ي هلي ) االقبل٘ن ّالف٘درال٘بث ( حخعبلٔ االصْاث الٌشبس هٌذ هدة غ٘ز قص٘زة ببلدعْة الٔ اًشبء 

الولشبُْت اتلخغ ل الووبرتلبث ) االقلبل٘ن ( جِبث هخٌْعت حخلفع بِذا الغطبء الطبئفٖ اّ حلل  ال تخلت العزق٘لت ق ّقلد حلبّل فعلبة ت لزة 

ّاالقلصبء ّالخِو٘ل، ق ) االجخزلبد ( الوٌحزتت لح ْهت الوبل ٖ العو٘لت جو٘عِب هي غبئف٘ت ّابخشاسٗت ّإفارٗت ّهلب اللٔ كلل  هلي هوبرتلبث 

العٌبصلز الولشوْلت ) هتلْه٘لت ( تدأبج بعط العٌبصز الوشبُْت ّخصْصلب  تلٖ هحبتتلبث االًبلبر ًٌّ٘لْٓ ّصل ن اللدٗي للخحلدد ببتلن 

ببالجخزبد ّعد كل  تببب  رئ٘سب  هي أتببة الدعْة الٔ أًشبء االقبل٘ن بغ٘ت أًصبف اللشزائ   الولشوْلت ببالجخزلبد ق ّتلٖ كلل  قولب ٗ لبل 

ص٘حت حق ٗزاف بِب ببغل توجببِت االجخزبد ال حخن ببللدعْة لخ لس٘ن ّحفخ٘لج العلزاذ ق كلل  أى الولشوْل٘ي ببالجخزلبد ُلن جو٘عِلن هلي 

الْغٌ٘٘ي الذٗي بٌْا ّحدة العزاذ ّعشسُّب ُّن ٗجبُدّى ظد االحخ ل لخحزٗلز العلزاذ ّحح ٘لق اتلخ  لَ ّتل٘بفحَ ّحعشٗلش ّحدحلَ الْغٌ٘لت 

ّل٘س ح س٘وَ قوب ٗزٗد الدعبة هي الوشبُْ٘ي ق ّتْ٘اصلْى جِبفُن الذٕ تل٘خ لل بلبلتفز الحبتلن ّحزصل٘ي ّحلدة العلزاذ ّاتلخعبفة 

فّرٍ الفبعل تٖ الوح٘ػ ال ْهٖ ّاالًسبًٖ علٔ حد تْاء رغن أًف الوحخل٘لي ّعو ئِلن االكالء اللذٗي ٗلسبحْى تلٖ الو٘لبٍ الع لزة أهلب 

 الْغي تخخعشس ّحدحَ بٌج٘ع فهبء الشِداء الشقٖ ّحخٔ الٌصز الوببرك .

 يف عيد االضحً ادلبارك
 ويف الذكزي اخلاهسة الغتيال  شهيد احلج االكرب صدام حسني 

 تعلى راية اجلهاد الظافز
 

 حسني عباس الالهي
 

حوز علٌ٘ب صب٘حت الْ٘م االّل لع٘د االظحٔ الوببرك ُذا العبم الذقزٓ الخبهست الغخ٘بل شِ٘د الحج االقبز الزت٘ق صلدام حلس٘ي رحولَ   

اى اٗلزالذٕ رقل هشٌ ت العبر بزجلَ٘ الشزٗفخ٘ي تبظحب  ج فَٗ هي العو ء الوشفّج٘ي أله٘زقب ّاٗزاى بِخبتبحِن الزخ٘صت الدً٘ئت بح٘بة عو٘ل 

ه خدٓ الصدر ق تأخزتِن الشِ٘د البطل صدام حس٘ي بزجْلخَ العبل٘ت ُّْ تٖ لحتبث ح٘بحَ االخ٘زة الخٖ قزتِب لخدهلت شلعبَ ّاهخلَ ق 

ل د ظزة الوحخلْى االه٘زقبى ّحلفبئِن ّعو ئِن ب ل الشزائع السوبّٗت ّاالرظ٘ت عزض الحلبئػ ًّفلذّا عول٘لت اغخ٘لبلِن الدً٘ئلت صلب٘حت 

٘لج خأجالْ٘م االّل لع٘د االظحٔ الوببرك بوب أربر اتخِجبى العزة ّالوسلو٘ي ّاالحزار تٖ العبلن أجوع ق ّقبى كل  االغخ٘بل اللئ٘لن هِولبسا  ل

الجِبف ّالو بّهت الببتلت بْجَ الوحخل٘ي ّعو ئِن االشزار ق تل د حصبعدث العول٘بث الجِبفٗت للو بّهلت الببتللت ّّاصلل هجبُلدّ البعلذ 

ّالو بّهت قفبحِن البطْلٖ الوج٘د ّحخلد ال بئد الوجبُد صدام حس٘ي ببتخشِبفٍ ق ّتبر الوجبُدّى االبطبل سراتبث ّّحلداًب تلٖ فرّة 

الجِبف ّالو بّهت الزح٘بت ّظوخْا حزبت العزاذ الطبُزة بٌج٘ع فهِن الطِْر ّحخٔ بشّغ شوس الخحزٗز الشبهل ّاالتخ  ل الٌلبجش ّاًبعلبد 

 االهت ًِّْظِب الحعبرٕ الشبهل .

 



 

 

 ٤ص

 ًص الثَاى الرً أصدزته قَادج قطس العساق

 حول حولح االعتقال و االغتَال واالجتثاث الثاطلح ضد زفاق الحزب واتٌاء الشعة  

 
 تِْسِن اللِّه السَّْحَوِي السَِّحَنِ 

 
 هٌح عَستٌَِح َواِحَدج   ذاُخ زِسالٍَح َخالَِدجأُ  ِحْزُب الثَْعجِ الَعَستٌ االْشتَِساكٌ                                                                                        

 ج   حسٍح   اشتساكَحوحدقَادج قطس العساق                                                                                                                  

 هكتة الثقافح واإلعالم   
 

 
 الثعج أقوى وأتقي هي عولَاخ االغتَال واالجتثاث واالعتقال

 

 ٍا اتٌاء شعثٌا الوقدام

 ٍا هٌاضلو الثعج الشجعاى

ِشح أخشٜ رمذَ حىِٛخ اٌّبٌىٟ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ شٓ حٍّخ اػزمبالد ٚاعؼٗ إٌطبق شٍّذ اٌّئبد ِٓ ِٕبضٍٟ اٌجؼش ٚضجبط ٚط١بسٞ ج١شٕب 

اٌجبعً فٟ ِحبفظبد صالح اٌذ٠ٓ ٚوشوٛن ٚثغذاد ٚٚاعظ ٚد٠بٌٝ ١ِٚغبْ ١ٕٜٔٚٛ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِحبفظبد اٌؼشاق اٌصبِذح اٌجبعٍخ فٟ اطبس 

ِٛاصٍخ حّالرٙب اٌمّؼ١خ ضذ ِجب٘ذٞ اٌجؼش ٚاٌّمبِٚخ ٚأثٕبء ج١شٕب اٌجبعً اٌّجب٘ذ اٌصبثش ، ٠ٚؼٍُ ٘ؤالء اٌؼّالء ثأْ ِجب٘ذٚ اٌجؼش 

ٚاٌّمبِٚخ ِٚمبرٍٟ ج١شٕب اٌجبعً ُ٘ ِٓ رصذٚ ٌٍّحز١ٍٓ اال١ِشوبْ ٚحٍفبئُٙ اٌصٙب٠ٕخ ٚاٌفشط ٚػّالئُٙ ِٓ أصالَ اٌؼ١ٍّخ اٌغ١بع١خ 

 ١ٍٗاٌّخبثشار١خ غ١ش ػبثئ١ٓ ثؼ١ٍّبد اغز١بي اٌشف١ك اٌش١ٙذ صذاَ حغ١ٓ سحّٗ هللا ٚػذد ِٓ لبدح اٌجؼش ٚأػذاد وج١ش ِٓ وبدسٖ اٌّزمذَ ِٕٚبض

أٌف ش١ٙذ ، ٍِحم١ٓ ثبٌّحز١ٍٓ اال١ِشوبْ ٘ض٠ّخ ِٕىشح ثذأد ػالِبرٙب اٌّز١ّضح ثٙض٠ّزُٙ ِٓ لٛاػذُ٘ فٟ اٌضالص١ٓ ِٓ حض٠شاْ  041جبٚصد اٌـ 

ٚاالػالْ ػّب أعّٖٛ ) أغحبة ثبلٟ لٛارُٙ اٌّحزٍخ (  9101ٚ٘ض٠ّخ غبٌج١خ لٛارُٙ اٌّحزٍخ ثحٍٛي اٌحبدٞ ٚاٌضالص١ٓ ِٓ اة ػبَ  9112ػبَ 

ط ضدٚفٟ اٚاخش اٌؼبَ اٌحبٌٟ ، ٚاٌزٞ أوذٖ اٚثبِب فٟ ِؤرّشٖ اٌصحفٟ ٠َٛ اٌحبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ِٓ اٌشٙش اٌجبسٞ ثؼذ ارصبٌٗ ثبٌؼ١ًّ اٌّبٌىٟ اٌّ

افٗ ثٙض٠ّزُٙ ػزشأل١ِشوب ٚا٠شاْ ػجش دائشح رٍفض١ٔٛ٠خ ِغٍمخ ِٛوال ٌٗ ٌٚششوبئٗ فٟ اٌؼّبٌخ ِّٙخ أداء ادٚاس اٌّحز١ٍٓ اال١ِشوبْ ، ثؼذ رأو١ذ اٚثبِب ا

 إٌّىشح اِبَ ضشثبد اٌّمبِٚخ اٌؼشال١خ اٌجبعٍخ ِّب حذا ثحىِٛخ اٌّبٌىٟ اٌؼ١ٍّخ ثزصؼ١ذ حّالد اػزمبالرٙب ضذ ِجب٘ذٞ اٌجؼش ٚاٌّمبِٚخ

ٚضجبط اٌج١ش اٌؼشالٟ اٌجبعً فٟ ِحبٚي اعزجبل١خ ثبئغخ ٌٍزصذٞ ٌّٛاصٍخ ِجب٘ذٞ اٌجؼش ٚاٌّمبِٚخ ٔضبٌُٙ ضذ ػّالء اٌّحز١ٍٓ ٚاٌزصذٞ 

ش اٌجبعً ألطّبع اع١بدُ٘ ِٓ حىبَ ا٠شاْ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌّزشثص١ٓ ششاً ثبٌؼشاق ، ٚلذ ػجش ػٓ رٌه اٌؼ١ًّ اٌّبٌىٟ ثزخشصبرٗ اٌىبرثخ ضذ اٌجؼ

خ ِٕٚبض١ٍٗ ٚارٙبِٗ ٌُٙ ثّب ٠غ١ّٗ ػ١ٍّبد االس٘بة ٌٍزغط١خ ػٍٝ حّالد اٌمّغ ٚاالجزضبس ٚاالػزمبي ٚاٌزش٠ٛٗ اٌزٟ رّبسعٙب حىِٛزٗ اٌؼ١ٍّ

ي ز١بضذ ِٕبضٍٟ اٌجؼش ٚضجبط ج١شٕب اٌجبعً ٚاثٕبء شؼجٕب االثٟ .. ث١ذ اْ اٌجؼش وبْ ِٚب صاي ٚع١جمٝ ألٜٛ ٚاثمٝ ِٓ ِحبٚالد االجزضبس ٚاالغ

 ٚاٌمّغ ٚاالػزمبي ٚاٌزش٠ٛٗ وٍٙب .

 

 ٍا اتٌاء العساق الغَازى

 ٍا هجاهدو الثعج والوقاوهح االتطال

ٚاصٍٛا جٙبدوُ اٌٍّحّٟ ضذ ارٔبة ٚجٛاع١ظ اٌّحز١ٍٓ ٚحٍفبئُٙ االششاس ٚحزٝ حغُ إٌصش اٌّج١ٓ ٚرحم١ك اٌزحش٠ش اٌشبًِ ٚاالعزمالي 

شافمذ ٟ راٌزبَ ، ِٚضٍّب لٙشرُ اٌّحز١ٍٓ اال١ِشوبْ االٚغبد فأٔىُ عزمٙشْٚ ػّالئُٙ ٚأرٔبثُٙ غ١ش ػبثئ١ٓ ثزٛع١غ دائشح االػزمبي ٚاالجزضبس اٌز

ِؼٙب ٌزشًّ ِئبد االعبرزح ٚاٌؼٍّبء ِٓ ِٕبضٍٟ اٌجؼش ٚأثٕبء اٌشؼت اٌؼشالٟ اٌّخٍص١ٓ فٟ جبِؼبد اٌؼشاق وٍٙب ٚخصٛصب فٟ صالح اٌذ٠ٓ 

ٙب ١ٕٜٔٚٛ ٚجبِؼزٟ ثغذاد ٚاٌّغزٕصش٠خ ٚاٌجصشح ٚثبثً ٚغ١ش٘ب ، ِٚب رٌه وٍٗ اال سفغخ اٌجغً اٌّحزضش ٌحىِٛخ اٌّبٌىٟ اٌزٟ دٔذ عبػخ ٘ض٠ّز

 إٌٙبئ١خ ٚحغبثٙب اٌؼغ١ش ٚع١طبٌٙب لصبص اٌشؼت اٌؼبدي اٌزٞ ٌٓ ٠شحُ خٛٔخ شؼجُٙ ٚاِزُٙ .

 

 ٚإٌصش اثذا ح١ٍف اٌّجب٘ذ٠ٓ االحشاس ٚاٌخضٞ ٚاالٔذحبس ٌٍؼّالء ٚاٌخٛٔخ ٚاٌجٛاع١ظ .

 ٚاٌّجذ ٌشٙذاء اٌؼشاق ٚاٌجؼش ٚاالِخ االثشاس .

 قـسا.                                                                                                       قـَـادج قــطــس الـعـٌٚشعبٌخ اِزٕب اٌخٍٛد 

 فح واإلعـالمهكتة الثقا                                                                                                                      

 ٕٔٔٓتشسٍي األول                                                                                                                     

  وـٌـصـوزج تـالـعـز تإذى هللاتـغـداد الـ                                                                                                                     



 

 

 ٥ص

 

 حساب انشعة
 

 سهمان انشعبي
 

  عشب ٓصذس ْٜٓ ك٢ ٌٓرة كاسٝم االػشج٢ أُغرشاس اُؼغٌش١ ُِؼ٤َٔ أُا٢ٌُ تإٔ ًَ ٓا أش٤غ ػٖ صفلوح افااشاخ

ٝٓا ه٤َ ػٖ أػذادٛا اُثٔا٤ٗح ػششاً اٝ اُغرح ٝاُثالث٤ٖ ال ٣ؼذٝ ًٞٗٚ صلوح ٤ٔٛٝفح عفِٔد ٗفصق ٓثاُـٜفا تٔ فاخ  61أف 

ا٤ُِٔاساخ ٖٓ اُذٝالساخ ٖٓ ٗلط اُؼشام أُٜ٘ٞب ٤ُٝظ ك٢ االكفن أ١ شف٢ي ٣٘فثم تٔٞاػ٤فذ ذفغ٤ِٜٔا   ٝهفذ اكفاد ًث٤فش 
ج٘شاالخ اُث٘راؿٕٞ ٓؤخشاً ك٢ ذصش٣ح ُجش٣ذج ا٣ٞ٤ُ٘ٞسى ذا٣ٔض اال٤ٓش٤ًح تأْٜٗ ٝضؼٞا ششااً اُضا٤ٓفاً ُر٘ل٤فز ٓلفشداخ اُفصلوح 

ٓواتَ ٓ٘ح اُحصاٗح أُطِوح ُج٘ٞد االحرالٍ اال٤ٓشًف٢   ٌٝٛفزا ٛف٢ صفلواخ اُؼ٤ٔفَ أُفا٢ٌُ ذلفش٣ط تفأٓٞاٍ اُفشؼة 
اُؼشاه٢ ٝع٤ادذٚ ٝٓا دسٟ أٗٚ ٣لشا تشهثرٚ كٔا ضاع حن ٝسااٚ شؼة ٓطاُة ٣٘فرضع حوٞهفٚ ٓفٖ ٓحر٤ِفٚ ٝػٔالافٚ اُز٣فٖ 

 عرذٝس حثاٍ ٓشاٗن اُشؼة ػ٠ِ سهاتْٜ االثٔح ٝٓا رُي ػ٠ِ هللا تؼض٣ض .
 

  ٛ٘اى ػذد ًث٤ش ٝتأُ اخ ٖٓ ػ٘ا٣ٖٝ ٤ٔٛٝح  ٌُثاس اُفبثاا تشذفة كش٣فن ُٝفٞاي ٝػ٤ٔفذ ٝػو٤فذ ٣رواضف٠ دٛاه٘فح أُاٌُف٢

سٝاذثْٜ تأعٔااْٜ أُٞصػح ػ٠ِ ٝصاسذ٢ اُذاخ٤ِح ٝاُذكاع    ٝتؼِْ أُا٢ٌُ ٗلفغٚ اُفز١ أعفش ُلفاسٝم االػشجف٢ اُوفٍٞ 

٤ًق ٣ش٣ذ٢٘ٗٝ إٔ أذشى اُذكاع ٝاُذاخ٤ِح ٢ٌُ ٣لبحٞٗا ٝعؼذٕٝ أُغ٠ٔ د٢ٔ٤ُ ٛزا ٓفٖ ػٔفالي حضت٘فا ز حفضب اُفذػٞج  
٣ٝؼَٔ ُصاُح٘ا ( ٓ٘ز صٖٓ ٝصاسج اُجؼلش١ ُٝٚ حصح ٓفٖ أُوفغّٞ ٓفٖ ٛفزٙ اُشٝاذفة   ٝتفزُي ٣ثِفؾ اعفرٜراس ٝػ٘ج٤ٜفح 

 أُا٢ٌُ ٓذاٙ اُز١ ع٤ؤد١ تٚ ٝسٛط اُؼٔالي ًِْٜ ا٠ُ عوش ٝت ظ أُص٤ش .
 

  أعرؼش اُخالف ٝع٤غرٔش ت٤ٖ حٌٞٓح أُا٢ٌُ اُؼ٤ِٔح ٝٓا ذغ٠ٔ حٌٞٓفح قه٤ِفْ ًشدعفرإ ٝاالعفاط ك٤ٜفا ٛفٞ أصفشاس

االخ٤ش ػ٠ِ ػذّ ًشق صلواخ ػوٞد ذٜش٣ة اُ٘لط ٜٝٗثٚ ٝاُر٢ تِـفد اه٤آٜفا ٓ فاخ ا٤ُِٔفاساخ ٓفٖ اُفذٝالساخ ٓفغجِح 
تأعٔاي ٓغشٝس اُثاسصا٢ٗ ٝهثاد اُطاُثا٢ٗ ٤ٗٝجشكإ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ االصٜاس ٝاالهاسب   ُٝزُي ٣حاٍٝ أُا٢ٌُ ٗفضع كر٤فَ ٛفزٙ 

االصٓح تإتالؿٚ أ٤ٖٓ ػاّ ٓجِغٚ ػ٢ِ اُؼالم ٝتفاُحشف اُٞاحفذ ز هفَ ُٜفزا اُشٜشعفرا٢ٗ ( إ ٣فغٌد ٝال ٣فص٤ش ٝا٤٘فاً 

تشاع٢ ك٘حٖ ز دك٘اٙ ع٣ٞح ( ٝاال كإ سهثر٢ ٝسهثرٚ ٝسهاب ًَ أُٞا٤ُٖ أل٤ٓشًفا ٝا٣فشإ عفررذحشذ أرا ضفَ ػِف٠ ػ٘فادٙ 
 . اُلاسؽ   كاُثؼث٤ٕٞ آذٕٞ ٣ٝا ٣ِٝراٙ ُ٘ا ج٤ٔؼاً ٌَُٝ أجَ حغاب

 

  أهاٍ أُا٢ٌُ ًش٣ْ اُغٞدا٢ٗ ٓذ٣ش ٓا ذغ٠ٔ شثٌح االػالّ اُؼشاه٢ تؼذ اهاُح تشٛفإ اُفشا١ٝ ا٤ٓفٖ ٓفا ٣فغ٠ٔ ٤ٛ فح

االػالّ ٝاالذصاالخ تؼذ إ صًٔد عشهاذٚ ٝاترضاصٙ االٗٞف ٝهفٍٞ أُفا٢ٌُ ُخالٗفٚ ز ال اذٌٔفٖ تؼفذ االٕ ٓفٖ اُرفغرش ػِف٠ 
عشهاخ ٛزا اُل٢ِ٤ اُز١ ٗصحرٚ تإٔ ٣أًَ ٣ٝٞصٞص ( ُْٝ ٣٘لفغ ٓؼفٚ   ٣ٝوفٍٞ اُؼفاسكٕٞ تثفٞااٖ االٓفٞس تفإٔ ٓفا ذفغ٠ٔ 

شثٌح االػالّ اُؼشاه٢ ؿ٤ش ٓشُٔٞح ت٘ظاّ أُلرش اُؼاّ ٌُٖ ًش٣ْ اُفغٞدا٢ٗ اعفرحذثٚ   ًٝفزُي ذؼط٤فَ ٓفا ذفغ٠ٔ 

اُِج٘ح أُا٤ُح ٓٔا أثاس أُا٢ٌُ ٝٝتخ ٓغرشاسٙ االػال٢ٓ ػ٢ِ أُٞع١ٞ اُز١ سشح اُغٞدا٢ٗ ٝدكؼفٚ  ُِفصشا) ز ٓفارا 
٣ش٣ذ ٛزا اُغٞدا٢ٗ ( اُز١ ًإ ٣رغٌغ ك٢ شٞاسع دٓشن ٝت٤شٝخ ٝاذ٤د تٚ سا٤غا ُفشثٌح االػفالّ اُؼشاهف٢ ٣ش٣فذ ٣فص٤ش 

شش٣ق تشاع٢ ك٤ِشجغ ٖٓ ا٣ٖ أذ٠   ٌٝٛزا ٢ٛ د٣شج تط٤خ اُؼ٤َٔ أُا٢ٌُ ٌُٜٝ٘ا اُذٝااش عرذٝس ػ٠ِ اُثاؿ٢ ٝذفغحن 
 سأعٚ االع٘ٞإ ٝإ ؿذاً ُ٘اظشٙ هش٣ة .

مجاهري شعبنا حتمم حكومة املانكي انعميهة مسؤونية انتواطأ وانتخاذل مع االعتداءات 
 االيرانية وانرتكية عهى االراضي انعراقية وممارسات حكاو انكويث انعدائية ضد انعراق



 

 

 ٦ص

 

 انعميم املانكي
 ونعبة اسحثمار انوقث 

 
 جميد قاسم انفاغي

 

ِٕر أْ شعس اٌّذحً اال١ِسوٟ بفدادة ٘ص٠ّحٗ اٌّس٠سة فٟ اٌعساق أٚوً ٌعّالئٗ فٟ اٌع١ٍّةة اٌع١سظة١ة أاٚازٖ بعةد جسٚوةٗ ِٚٙةد ٌٙةس ل ةً 

جسٚوٗ بأطالق اٌعٕسْ ٌٍع١ًّ اٌّسٌىٟ بحّى١ٕٗ ِٓ جشى١ً ِس أظّٖٛ ش٠فس دىِٛة ) اٌشساوة اٌٛط١ٕة !( ، فىسٔةث ٌع ةة شائفةة إِٔةث جٕة ١  

اٌّسٌىٟ دسوّسً ع١ّالً بسلسب ابٕسء اٌشع  اٌعسالٟ عٍٝ ٚفك جعٙدات وسذبة ٌ م١ة أطةسا  اٌٍع ةة ٌةُ ٠ةي بةأٞ ِٕٙةس ِةعحلّساً اٌٛلةث ٌة سٌخ 

جعٍطٗ ٚشٍة دصب اٌدعٛة عٍٝ ِس جعّٝ اٌّؤظعست اال١ِٕة ٚجأ١ِٓ اظحذداخ جشى١الت ١ٍ١ِش١س٠ٚة ٚإعطسئٙس اٌة  ةة اٌسظة١ّة ِسج طةة 

بٗ ِ سشسة ، ٚجؤاٞ ِٙسِٙس فٟ لّع أبٕسء اٌشع  ٚلحٍُٙ ٚاعحمسٌُٙ ٚج ف١ة اٌىفسءات اٌٛط١ٕة ِةٓ اٌةا سط ٚاٌط١ةسز٠ٓ ٚاالط ةسء ٚإٌّٙدظة١ٓ 

ٚاٌعٍّسء ٚاالجح سص١ٓ فٟ شحٝ اٌّجسالت ٚشساء ذُِ اٌ عض عة س جةشى١الت ) ِجةسٌط االظةٕسا ( ٚ ) فسظةسْ اٌٚةة اٌمةسْٔٛ ( ٚ) ِجسٌةط 

اٌعشسئس ( ِٚس اٌٝ ذٌه ِٓ جع١ّست ، بة١ة جص١٠ي ازااة اٌةشع  ٚاٌح١ٙةةة الظةحّساز جةعٍم اٌّةسٌىٟ ٚطةّحةٗ ٚاظةحّساز ٔٙة  اٌّةسي اٌعةسَ 

سء ٚجٙس٠  ٔفم اٌعساق ٌ سٌخ ع سبست دصب اٌدعٛة ٚاالدصاب اٌطسئف١ة اٌع١سظ١ة االجسٜ ٚاٌذصب١١ٓ اٌىسا١٠ٓ اٌع١ٍ١ّٓ ٚجعج١ً ا٠ساااجٙةس بأظةّ

االلسزب ٚاالبٕسء ٚاالصٙسز فٟ بٕٛن ٌٕدْ ٚظ٠ٛعسا ٚغ١س٘س ، ٚاظحّساز عمد ِس ٠عّٝ ) وٛالت اٌحساج١ص ( ٚ٘ةٟ فةٟ دم١محٙةس جةع١ٍُ ٔفةم 

اٌعساق ٌٍشسوست االوٕ ١ة ِمسبً عّٛالت ٠عحٍّٙس اٌّسٌىٟ ٚز٘م اٌعّةالء بةئاازة اٌعةساب دةع١ٓ اٌشٙسظةحسٟٔ ، ٚ٘ىةرا اظةحّسا اٌع١ّةً 

اٌّسٌىٟ ٌع ة اظحلّسز اٌٛلث الظحّساز جسبعٗ فٟ اظث اٌعٍطة اٌع١ٍّة .. ِٚس ازٜ بأْ غا ة اٌشع  اٌعسالٟ اٌذ١ٍُ بٍةث ظٛزجٙس اٌعسج١ةة 

 ٚلد٠ّسً ل١ً أجك غا  اٌذ١ٍُ ِٚس أازان ِس غا  اٌذ١ٍُ !! .

 

 جصاعد صيحات االنفصال اننشاز 
 وانفشم احملحوم

 
 ازاد دنشاد اننقشبندي

 

ص١ذست االٔف سي بً ِّٚسزظسجٗ ١ٌعث ود٠دة بً اِحدت عمٛا ط٠ٍٛة ِٓ اٌصِٓ ِٕر اٌلالث١ٕست ٚدحٝ ٠َٛ إٌسض ٘ةرا ٌٚىٕٙةس وٛبٙةث بٛعةٟ 

اٌشع  ٚو١شٗ اٌ سظً ٚأوٙاث و١ّعٙس ، ب١َد أْ ا١ِسوةس ٚاٌى١ةسْ اٌة ١ٟٙٛٔ ٚعّالئّٙةس اظةحةٍٛا ِّسزظةست االٔخّةة اٌيسطةةة فةٟ عةدَ 

ٚاٌذةً اٌةعٍّٟ اٌةد٠ّمساطٟ ٌٍمةا١ة  1791اذاز عةسَ  11اٌح س  اٌّ دئٟ اٌع١ٍُ إشاء اٌما١ة اٌىسا٠ة ٚدٍٙس وّس ٠ج  وّس وسٜ فٟ ب١ةسْ 

١ٌة فة ساٌىسا٠ة ٚجذم١ك اٌذىُ اٌراجٟ ألبٕسء شع ٕس اٌىساٞ ، ب١َد أْ جفسعً أجطسء  االوٙصة اٌحٕف١ر٠ة ٚاٌّٛالي اٌةة١س دى١ّةة ِةع إٌصعةست االٔ

ٌٍذصب١ٓ اٌىسا١٠ٓ أاٜ اٌٝ عدَ اٌحط ١ك اٌجدٞ ٌّاس١ِٓ اٌذىُ اٌراجٟ ٚاٌرٞ اظحلّس ع س االدحةالي اال١ِسوةٟ ٚصة١سٚزة اٌذةصب١ٓ اٌىسا١٠ةٓ 

اٌع١ٍ١ّٓ أااج١ٓ ط١عح١ٓ ِع بم١ة االاٚات اٌطسئف١ةة اٌع١سظة١ة ) اٌةش١ع١ة ٚاٌةع١ٕة ( عٍةٝ دةد ظةٛاء ٌحٕف١ةر ِيطةم االدحةالي ِٚةشسٚعٗ 

 اٌحمع١ّٟ اٌمسئُ عٍٝ اٌّذسص ة اٌعسل١ة ٚاٌطسئف١ة ، ٚلد جطٛز االِس فٟ اٌّسدٍة اٌالدمة ٚفٟ ا٢ٚٔة االجة١سة جذد٠ةداً اٌةٝ جة سعد صة١ذست

االٔف سي ٚاالاعسء  بة ) وساظحس١ٔة ( وسوٛن ٚاوصاء ٚاظعة ِٓ ِذسفخست ١ٕٜٔٛ ٚا٠سٌٝ ٚصالح اٌد٠ٓ ٚغ١س٘ةس ، بةً ٚأة سٜ بعةض اٌعّةالء ِةٓ 

اٌعسب اٌر٠ٓ ٠عّْٛ أٔفعُٙ ٚاٌ عض اٌعسذج أٚ صسد  اٌةسض بسٌّفىس٠ٓ بسٌّصا٠دة دحٝ عٍٝ اٌذصب١ٓ اٌىسا١٠ٓ اٌع١ٍ١ّٓ  ٚجذس٠اّٙس عٍةٝ 

ٓ ٌر٠ةاالعالْ اٌعس٠ع عٓ أف سي ِس ٠عّٛٔٗ ) ال١ٍُ وساظحسْ ( ٚالسِة ) اٌدٌٚة اٌىسا٠ة ( ٚ٘را ِس ٠سفاٗ بساٞ ذٞ بدء أبٕسء شةع ٕس اٌىةساٞ ا

ٚضعٛا ج١سزُ٘ اٌع١ٍُ فٟ ٚددة اٌعساق أزضسً ٚشع سً ٚداسزات ِٚ ١س ٚظ١جٙاْٛ ٚوً أبٕسء اٌشع  اٌعسالٟ وةً صة١ذست االٔفة سي إٌةشسش 

 ٠ٚم سٚ٘س فٟ ِٙد٘س اٌٝ االبد .



 

 

 ٧ص

 يف هليب اجلهاد
 تتبلىر وحذة الصحافيني واالدباء واملثقفني العراقيني

 
 مسيت االًصاري

 

ٖ ػهٗ ايرذاد انراسٚخ انُعانٙ انًؼاصش نهشؼة انؼشالٙ انًكافح كاٌ انصحفٌٕٛ ٔانكراب ٔاالدتاء ٔانفُإٌَ ٔانًثمفوٌٕ ْوى س ط انُفٛوعح نموٕ

سج انشؼة انًُاظهح ظذ االعرؼًاس ٔاالَظًح انشجؼٛح ٔانًغرثذج ، ٔكاَد نٓى انٛذ انطٕنٗ فٙ يغٛشج انثُاء انثٕس٘  انشايم انرٙ اشادذٓا ثوٕ

انثؼث فٙ انؼشاق ػهٗ ايرذاد خًغح ٔثالثٍٛ ػايا كاَد الاليٓى ذغٛم تًذادْا انًرذفك فٙ يؼاسن انثُاء ٔانرًُٛح ٔانذفاع ػوٍ انوٕغٍ فوٙ 

ُوادق خ تلادعٛح انؼشب انثاَٛح ، ٔفٙ يجاتٓح انحصاس انجائش ٔانؼذٔاٌ انثالثُٛٙ انغاشى ٔٔاصهٕا جٓادْى تانكهًح انًماذهح انرٙ  ذضسخ تٓا فْٕا

ل انًجاْذٍٚ يجغذٍٚ يمٕنح ) انمهى ٔانثُذلٛح فْٕح ٔاحذج ( خٛش ذجغٛذ  ، ٔلذ ذصذٔا تًٕالفٓى انٕغُٛح انوصهثح ٔكراتواذٓى انٕاػٛوح نالحروال

ٔػًالئّ يًٍ عًاْى انشؼة انؼشالٙ تو ) يثمفٙ االحرالل ٔيثمفٙ تشًٚش ( يًٍ كإَا  دٔاخ حم ٔصاسج انثمافوح ٔاالػوالو ٔانؼثوث تًًرهكواخ 

ش يمو صحف انؼشاق انٕغُٛح ٔاغرٛال ٔاػرمال ٔذششٚذ يحشسٚٓا االصالء ، كًا كإَا  دٔاخ انًحرهٍٛ ٔدخهٕا خهف غثاس دتاتاخ انًحرهٍٛ العورثاحح

االذحاد انؼاو نألدتاء ٔانكراب فٙ انؼشاق ٔاغرصاتّ ٔذحٕٚهّ انٗ عاحح اعرؼشاض نخَٕوح شوؼثٓى ٔايرٓوى يوٍ يوذػٙ انثمافوح ٔاالدب ٔانزٚوٍ 

خذيٕا االجُثٙ ٔذغكؼٕا فٙ شٕاسع ػٕاصًّ يا ٚمشب يٍ االستؼٍٛ ػاياً ػايذٍٚ انٗ إشاػح ثمافوح االغورشاب ٔاالعورالب ، تٛوذ   ٌ انًثمفٛوٍ 

ا ٔانصحفٍٛٛ ٔانكراب انؼشالٍٛٛ حممٕا ٔحذذٓى فٙ اذٌٕ يغٛشج انجٓاد ٔيًاسعح كراتح انًمأيح انًجاْذج حٛث صاس نهًمأيح كراتٓوا ٔ دتاءْو

انًؼشٔفٍٛ انز٘ ًٚاسعٌٕ دٔسْى انطهٛؼٙ انكثٛش ػهٗ جثٓح انُعال ٔانجٓاد انفكش٘ ٔانثمافٙ ٔاالػاليٙ تًوا ٚؼوضص جٓواد انًمأيوح تانوغال  

 ٔحرٗ ٕٚو انظفش انًثٍٛ .

 أبٌاء شعبٌا يىاصلىى جهادهن حىت اهلزميت الٌهائيت للوحتلني والتقىيض التام
 للعوليت السياسيت املخابراتيت 

 احلىار الرباعي اىل أيي ....؟!
 

 صباح عبذ اجمليذ الساهرائي
 

ػًالء انًحرم االجُثٙ  يٍ كم صُف ٔنٌٕ ٚرحشكٌٕ ػهٗ يغاحاخ ػذٚذج ٔػهٗ  كثش يٍ يحٕس فهى ٚرٕلفٕا ػُذ دػٕاذٓى انًوشثْٕح قلايوح 

ح ٕدٚ) االلانٛى ( تم ذجأصْٔا نٛكَٕٕا ػشاتٙ االحالف انًشثْٕح انجذٚذج يٍ لثٛم انحٕاس انشتاػٙ انوز٘ دػوٕا  نٛوّ تٛوٍ  ٚوشاٌ ٔانؼوشاق ٔانوغؼ

تٍٛ ذشكٛا ٔانؼشاق ٔاٚشاٌ ٔتاكغراٌ ٔغٛشْا ٔانز٘ كاٌ لطثّ انؼًٛم َوٕس٘ انوغؼٛذ  5511ٔذشكٛا إحٛاءاً نفكشج ) حهف تغذاد ( عٙء انصٛد ػاو 

سئٛظ ٔصساء انؼشاق آَزان ، ٔيٍ ٚرفحص دٔافغ ٔ تؼاد انحهف انجذٚذ انز٘ ٚرخفوٗ حوٕل الفروح انحوٕاس انشتواػٙ تهغشافوّ انًوزكٕسج ٚوذسن ذًواو 

االدسان تهَّ غثخح يفعٕحح يٍ غثخاخ انرٕاغآخ االيٛشكٛح االٚشاَٛح انًذػٕيح صَٕٓٛٛاً نرحمٛك ذماعى انًصانح ٔانُفٕر ػهوٗ حوغاب يوصانح 

انؼشاق االعاعٛح ٔ لطاس االيح انؼشتٛح كهٓا ، ٔنٛظ يصادفح اٌ ٚجٙء ذٕلٛد  غالق دػٕج انحٕاس انشتاػٙ ْزا فٙ حًهج ذوذاػٛاخ يوا ٚوغًٗ 

انشتٛغ انؼشتٙ انز٘ ٚزتح فّٛ  تُاء شؼثُا انؼشتٙ فٙ راخ انٕلد انز٘ ذغرٓذف فّٛ انثُٗ انٕغُٛح نرذٔٚم يشاسٚغ ذموغٛى انًموغى ٔذجضئوح 

انًجض  ، تٛذ  اٌ ٔػٙ اتُاء شؼثُا انؼشالٙ ٔ يرُا انؼشتٛح انًجٛذج عٛجٓط انًخططاخ انًشثْٕح كهٓا نهحهف االيٛشكٙ انوصَٕٓٛٙ انفاسعوٙ 

 ٔظفش انًمأيح انؼشالٛح ٔذحشٚش انؼشاق عٛمثش  حالو انغشتاٌ ْزِ انٗ اتذ األتذٍٚ .



 

 

 ٨ص

 

 مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
 

رْاصل الثْسح رمذٗن ُزٍ الزاّٗخ الزٖ رعشض رعشٗفبد ثجعط الوصطلحبد ّالوفبُ٘ن الفكشٗخ ّالس٘بس٘خ الوسسزمبح هسي هع٘سي الفكسش 

الْغٌٖ ّالمْهٖ ّاالًسبًٖ ّالزٖ ال روثل ثبلعشّسح رعشٗفبً ثعث٘بً ًص٘بً ّاًوب ُٖ لشٗجخ هي ـكش الحزة ّعم٘سذح الجعسو ّاسسزشار٘ه٘زَ 

الس٘بس٘خ ّهْالفَ ّرطج٘مبرِب ، ثل اى ثععِب ٗعجش رعج٘شاً دل٘مبً ّشبهالً عي هْلسؿ الحسزة ّسإٗزسَ الفكشٗسخ ّاالسسزشار٘ه٘خ هه ّرِسذؾ 

ُزٍ الزاّٗخ الٔ اؼٌبء ثمبـخ الوٌبظل٘ي الجعث٘ي ّالوهبُذٗي ّعوْم الْغٌ٘ي العشال٘٘ي ّالوٌبظسل٘ي العسشة الوٌبُسع٘ي لاللزسال  ثسل 

ّعوْم اثٌبء شعجٌب الوهبُذ الصبثش ّلزكي لِن خ٘ش هع٘ي ـٖ ظل الزشَْٗ الفكشٕ ّالس٘بسٖ ّالثمبـٖ ّاالعالهسٖ السزٕ ٗوبسسسَ 

الوحزلْى ّعوالئِن ـٖ اثشع صْس الززٗ٘ؿ ّالزعل٘ل ثوب ٗسبعذ ُئالء علٔ رٌف٘ز هخططبرِن الزذه٘شٗخ ظذ العشاق ّاالهخ ، رلس  اى 

ـكشًب ّعم٘ذرٌب الزٖ ُوب ًجشاسبً لووبسسبرٌب الس٘بس٘خ ّثوب ٌٗ٘ش غشٗمِوب ّٗلِوِوسب العسزم علسٔ اى ركسْى ـسٖ الوسسبساد السصبئجخ  

ّالخ٘شح لجلْغ اُذاـِب الْغٌ٘خ ّالمْه٘خ الخ٘شح ّـٖ ُزٍ الوشللخ الهِبدٗخ هي هسس٘شح شسعجٌب الفسبـشح السزٖ ٗزعسشض ـِ٘سب هفِسْم  

الحزة ّالووبسسبد الحزث٘خ الٔ اثشع ص٘ػ الزشَْٗ ـٖ ظل االلزال  ّهوبسسبد عوالئَ علٔ صع٘ذ العول٘سخ الس٘بسس٘خ الوِزشئسخ 

 ّسٌزٌبّ  ـٖ ُزا العذد هفِْم " الشدح " ه

 

 الردة
 

الشدح ًم٘ط الثْسح ألًِب رعٌٖ الزآهش علِ٘ب ّالوشرذّى ُن أّلئ  الزٗي ٗزبهشّى علٔ الثْسح هوي لسسجْا ـسٖ عسذاد الثسْسٗ٘ي أّ اسبًْا 

هٌِن  ، ّٗشرذ الوشرذّى ًز٘هخ رخلِ٘ن اّ رشاجعِن أّ اًحشاـِن عي هجبدئ الثْسح ّأُذاـِب ّلكٌِن ؼبلجبً هسب ٗجحثسْى عسي ؼطسبء لزجشٗسش 

اسرذادُن  ّؼبلجبً هب ٗكْى ُزا الؽطبء خطؤ هي أخطبء الثْسح أّ هسشكلخ هسي    هسشكالرِب  ، ـِسن ٗؤخسزّى ُسزا الخطسؤ اّ الوسشكلخ 

ـ٘جبلؽْى ـَ٘ ٌّٗفشّى لَ  ّٗزاٗذّى علَ٘ ل٘هوعْا لسْلِن االعسْاى ّٗسشمْا السصفْؾ ّٗزوكٌسْا هسي غعسي الثسْسح اّ االسسز٘الء علسٔ 

، ّلسذ ّاجسَ العسشاق ثعسذ العسذّاى  3691سلطزِب ، ّهي رل  هثالً سدح الثبهي عشش هسي رسششٗي الثسبًٖ السسْداء ـسٖ العسشاق عسبم 

ّااللزال  االه٘شاٖ سدح شبهلخ ثؽ٘عخ هي ًْع جذٗذ لن ٗشِذٍ هي لجل ال ـٖ ربسٗخَ المذٗن ّال الوعبصش ل٘سو ارهِسذ ُسزٍ السشدح 

الٔ رذه٘ش العشاق ّالعْدح ثَ لشّى عذٗذح الٔ الْساء ، ثبإلظبـخ لزذه٘ش الذّلخ ّلل اله٘ش الْغسٌٖ العشالسٖ ّاالجِسزح االهٌ٘سخ جسشٓ 

رذه٘ش هٌِهٖ للجٌٔ االلزصبدٗخ الزحز٘خ ـٖ الزساعخ ّالصٌبعخ ّالزهبسح ّالخذهبد ثل ّرذه٘ش هٌفْهسخ الم٘سن الزشثْٗسخ ّاالخالل٘سخ ثسذًء  

ثزذه٘ش الزعل٘ن العبلٖ ثل ّالثبًْٕ ّاالثزذائٖ ّالززّٗش الْاسع لٌطبق للسشِبداد السٔ اشسبعخ أثسشع أًسْاع الفسسبد الوسبلٖ ّاالداسٕ 

ّالس٘بسٖ ّاالجزوبعٖ االخاللٖ ّرفشٖ الششْح ّاالخزالس ًِّت أهْا  العشاق ّثشّارَ الٌفط٘خ ّهوبسسخ االثبدح الهوبع٘خ ألثٌسبء 

الشعت  العشالٖ هي لجل الوحزل٘ي االه٘شابى ّللفبئِن الصِبٌٗخ ّالفشس ّعوالئِن االخسبء ثمزل هلًْٖ٘ عشالسٖ ّرِهس٘ش خوسسخ 

هالٗ٘ي ّاعزمب  هئبد االالؾ هي اثٌبئَ ، ّابًذ الحص٘لخ ازل  أاثش هي هلْ٘ى أسهلخ ّخوسسخ هالٗ٘سي ٗز٘سن ّاسرفسبع هعسذالد الجطبلسخ 

%  هي الشعت العشالٖ ًبُ٘  عسي أثسبسح الٌعسشاد الطبئف٘سخ ّالعشل٘سخ 06% ّثلؽذ ًسجخ الزٗي ٗع٘شْى رحذ خػ الفمش الٔ 96الٔ 

ّالوحبصصخ العشال٘خ ّالطبئف٘خ ّصْالً الٔ رؤج٘ج االلززب    الطسبئفٖ ، ّثسزل  السَ ـسؤى الوحزل٘سي ّللفسبئِن ّعوالئِسن لسبهْا ثسشدح 

شبهلخ عوذ ه٘بدٗي الح٘بح االلزصبدٗخ  ّاالجزوبع٘خ ّالس٘بس٘خ ّالثمبـ٘خ ّالٌفس٘خ ّالوعٌْٗخ ابـخ ، ّهي ٌُب أرهسَ ًسعب  ههبُسذّ 

ّلسزٔ ْٗهٌسب ُسزا ، ٌُّسب ٗسسزٌِط ههبُسذّ   3661الجعو ّالومبّهخ لوهبثِخ الشدح الشبهلخ الجؽ٘عخ هي الزبسع هي ً٘سبى  عبم 

لوْاصسلخ هسس٘شح  3691الجعو ّالومبّهخ جِبدُن الولحوٖ هسزلِو٘ي دسّس سدح الثبهي عشش هي رششٗي الثسبًٖ السسْداء عسبم 

الهِبد ّالزحشٗش الفبـشح ّلزٔ غشد أخش جٌذٕ اه٘شاٖ هحزل ّرصف٘خ هفسبُش ّاثسبس ّرسذاع٘بد السشدح جو٘عِسب ّاالًطسالق لسذهب علسٔ 

 غشٗك الثْسح ّالجٌبء الثْسٕ الشبهل ّالٌِْض ّالزمذم الحعبسٕ ه
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 ًض الثياى الري أطدزته قيادج قطس العساق
 مبٌاسثح الركسي اخلاهسح الستشهاد شهيد احلج االكرب  
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 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 



 

 

 ٠١ص

ٚ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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