
 

 

 هجرية ٢٥٤٣ميالدي /  ذو القعدة  ٣١٢٢عدد  تشرين االول 

 االفخخاحُت
 دوايت انفىضً .. وطزَك انُصز

 
يُز انجذء ٔصف انًحزهٌٕ االيٛشكبٌ يخطػ ردذيٛش انردشاو ٔريزٛزدّ ثد 

نزضٍٚٛ احزالنٓى نهرشاو   َٔٓت ثشٔاردّ ٔانحيدب  ) انيٕظٗ انخالقخ ( 

عهٗ أيٍ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ ٔفٙ حقٛقخ األيش فأَٓب انيٕظٗ انٓذايدخ 

ٔانردشاو  3002، ٔيُز االحزالل انجغٛط فٙ انزبسع يٍ َٛدابٌ عدبو 

ٚغشو فٙ دٔايخ انيٕظٗ ٔقذ أدٖ يجبْذٔ انجرث ٔانًقبٔيخ دٔسْدى 

انجٓبد٘ فٙ اسزُٓبض انًٓى ٔإنحدبو انٓضًٚدخ انًُكدشح ثبنًحزهٛدٍ  

ٔرٕجٛددّ انددعشثبد انقبصددًخ نرًهٛزٓددى اناٛبسددٛخ انددزٙ أٔكددم  نٓددب 

انًحزهٌٕ أدٔاسْى  ثرذ أٌ ثبرٕا ٚهيظدٌٕ األَيدبط األردٛشح نٓضًٚزٓدى 

 انُٓبئٛخ .

 

ثٛذ أٌ ْؤالء انرًدالء أسادٔا أٌ ٚغشقدٕا انردشاو فدٙ فٕظدٗ دٔايزٓدى 

) ردككٛم انزٙ ٚذٔسٌٔ فٙ حهقزٓب  انًيشغدخ ثٛدٍ يدب ٚدإًَّ     

ٔ ) اريبقٛدددخ اسثٛدددم ( ٔ ) يدددمء اندددٕصاساد األيُٛدددخ ( ٔ  انحكٕيدددخ (

انًزكدشسح ٔاندصشاب ثٛدٍ األحدضاة ) يٓهخ انًبئخ ٚدٕو ( ٔ ) انزششٛق ( 

انطبئيٛددخ ٔانرشقٛددخ انرًٛهددخ ، ٔيددب ٚددإًَّ ثزهددزر ٔسددبدٚخ غشٚجٛددٍ 

انصشاب ثٍٛ انًشكض ٔاإلقهٛى ٔسقص انرًٛم انطبنجدبَٙ يدع صيٛهدّ فدٙ 

انرًبنخ انًبنكٙ عهٗ غجٕل إٚقبب يب أٔقذِٔ يٍ فزُخ غبئيٛخ ٔعشقٛدخ 

يقٛزخ ، ٚزٕاصم َٓدت انُيدػ انرشاقدٙ فدٙ شدًبل انردشاو ٔٔسدطّ 

ٔجُٕثددّ سددٕاء عددجش رٓشٚجددّ انرهددُٙ أٔ َٓددت انددكشكبد  االحزكبسٚددخ 

فٙ راد انٕقدذ اندز٘ ) جٕالد انزشارٛص ( األجُجٛخ عجش يب ٚإًَٓب 

ثبرذ فّٛ سائحخ انُٓت ٔانيدابد اندز٘ اغدشو انردشاو فٛدّ انًحزهدٌٕ 

ٔعًالئٓى رضكى األَٕف ٔال ٚهحق انرذاد نٛحصٙ عذد يئبد انًهٛدبساد 

 انًُٕٓثخ يٍ أيٕال انرشاو ٔسػ رصبعذ يربَبح انكرت ٔثؤسّ  .

 

ثٛذ أٌ غعجخ انكرت انربسيدخ ٔردصبعذ يقبٔيزدّ انجبسدهخ سزيدعٙ 

 انٗ انزحشٚش ٔاالسزقالل ٔانُصش انًجٍٛ اٌ شبء هللا . 

 

 جماهدو انبعث وادلماويت
 َعاهدوٌ انزفُك اجملاهد  

 عزة ابزاهُى اندورٌ 
 األيني انعاو نهحزب  

انمائد األعهً نهجهاد وانخحزَز واخلالص 
انىطٍُ عهً يىاصهت جهادهى ادلهحًٍ  

 وحىت االسخمالل وانخحزَز 

 يماحهى جُشُا انباسم
 َسخذكزوٌ صىالحهى انعزوو  

 يف اجلىالٌ وسُُاء 
 يف انذكزي انثايُت وانثالثني

 حلزب حشزٍَ 

أبُاء شعبُا اجملاهد َىاصهىٌ شـجـبهى 
نالعخداءاث اإلَزاَُت وانرتكُت عهً 

 األراضٍ انعزالُت 
وَشجبىٌ حماوالث حكاو انكىَج غهك 

 يُفذَا انبحزٌ انىحُد

 أبُاء شعبُا َىاصهىٌ يطانبخهى 
 بىلف لزاراث االغخُال 

حبك لادة انبعث وجُشُا انباسم وبإطالق 
 سزاح األسزي وادلعخمهني



 

 

 ٢ص

 

 البعث ضمري الشعب .. وشارة نهىض االمت
 

 هيثم القحطاني
 

جدىٞخ اىجعش ٗاىشعت ٗاالٍخ جدىٞخ طزٍدٝخ ال رْفصٌ عزإب فبىجعش ظَٞز اىشعت ٗص٘رح االٍخ اىَصغزح ٕٗ٘ شبرح ّٖ٘ظهٖب ٗعْه٘اُ 

عشٕب ، فيقد ٗىد اىجعش ٍِ ٍخبض االٍخ اىعظٞز ٍٗعبّبرٖب ّٗعبىٖب ث٘جٔ االطزعَبر ٗاالطهزعجب  االطهزغ ه ٗاىزئش هخ ٗاىزخيها فنبّهذ 

 اى٘حدح ٗاىحزٝخ ٗاالشززامٞخ ّجزاص االٍخ ّح٘ االررقبء ٗاىْٖ٘ض ٗاىزفعخ ٗمبّذ اىزطبىخ اىعزثٞخ اىخبىدح رطبىخ االط ً اىَزئهد ح ثهٞز 

االٍخ اىعبىٜ ىخدٍخ اإلّظبّٞخ جَعبء .. ٍِٗ ْٕب اطزقطت اىجعش ٗص٘ررٔ فٜ اىعزا  ٍْبرح اىض٘رح اىعزثٞخ اىَعبصزح عداء ٍعظنز أعهداء 

االٍخ اىَزَضو ثبىحيا األٍٞزمٜ اىصّٖٜٞ٘ اىفبرطٜ ٗعَ  ٔ األّئبص ٗمبُ اطزٖداف اىجعش ٕ٘ اطزٖداف اىهشعت ٗاالٍهخ ثبىعهدٗاُ 

ٗاالحز ه ٗمبُ شعبر ٍَٗبرطخ ) اجزضبس اىجعش ( اىظٞئ األٕداف ٗاىَقبصد ٕ٘     ) اجزضبس اىشعت ٗاالٍخ ( ٗىنِ ٕٖٞبد ٕٖٞهبد .. 

فيقد حَو ٍْبظي٘ اىجعش ٗاىَقبٍٗخ اىجبطيخ ثفصب يٖب اى٘غْٞخ ٗاىقٍ٘ٞخ ٗاإلط ٍٞخ مبفخ ى٘اء اىئٖب  اىَقدص ٗثبشهزٗا ٍعزمهخ اىئٖهب  

ٗاىزحزٝز اىظبفزح ، ٍِٗ ْٕب اطزٖدف٘ا اىجعش ىٞض ثبالجزضبس ٗحدٓ ٗإَّب ثَؤاٍزاد اىزهش٘ٝٔ ٍٗحهبٗالد اىزَشٝهل اىجب هظخ فبطهزخدٍ٘ا 

أ ٗارٌٖ اىعَٞيخ رحذ ٍظَٞبد شزٚ ) اىَؤرَز االطزضْب ٜ ( ٗ  ) طزاٝب االّجعبس ( ٗ ) اىَزاجعخ ٗاىز٘حٞد ( فنبّذ فقبعبد طزعبُ ٍب 

اّفئزد عيٚ ٕدٝز جٖب   اىجعش عيٚ ارض اىعزا  اىطبٕزح اىذٛ ٍبرص أرقٚ أَّبغ اىَزاجعخ اىْقدٝخ اىَْجضقخ ٍِ آرُ٘ ىٖٞهت اىئٖهب  

ٗاىنفبح اىداٍٜ ٍحققب أرقٚ صٞغ اى٘حدح اىفنزٝخ ٗاىزْظَٞٞخ ٗاىْعبىٞخ ٗحِٞ حبٗه اىَحزيُ٘ ٗعَ  ٌٖ رش٘ٝٔ ثٞهبض ّٗهصبعخ قب رهٔ 

ٍٗئبٕدٝٔ رصدٙ ىٌٖ ثبىئٖب   اىفنزٛ ٗاىظٞبطٜ ٗاىزْظَٞهٜ ٗأفهشو ٍخططٖهٌ اىَهبمز اىخجٞهش ثَحبٗىهخ اطهزٖداف اىجعهش  ارهٔ 

ثبىفزْخ اىطب فٞخ ، ٍٗب  رٗا أُ ّظٞج اىجعش اىَزِٞ ٗثْب ٔ اىزْظَٜٞ ٕٗزٍٔ اىقٞب ٛ ٍِ أثْبء اىشعت اىعزاقٜ مئ ٍِ اىفهزاد األٗطهػ 

ٗجْ٘ة اىعزا  ٗشَبىٔ ٗغزثٔ ٗشزقٔ اىذِٝ اعزْق٘ا فنز اىجعش اىزطبىٜ اىْٖهع٘ٛ اىَ٘حهد ىيهشعت ٗاالٍهخ .. اىفنهز اىْهبثط ثبىحٞهبح 

ٗاىزئد  ٗاالطزئبثخ ىحقب ل اىحٞبح اىَزط٘رح ٕٗنذا رزئد  إٔداف اىجعش  فٜ اى٘حهدح ٗاىحزٝهخ ٗاالشهززامٞخ ثزئهد  رحهدٝبد االحزه ه 

ٗاىزغيغو األجْجٜ ٗرصبعد ٍخططبد رقظٌٞ اىَقظٌ ٗرئش خ اىَئشأ عجز اىعشف عيٚ ّغَخ ) اىفٞدراىٞبد ٗاألقهبىٌٞ ( اىْهشبس ٗثزهصبعد 

اىْٖت األجْجٜ ىضزٗاد اىعزا  ٗثزٗس اىطجقبد اىطفٞيٞخ اىئدٝدح ٍِ اىعَ ء ٗاىيص٘ص ٗاىَزَزعُ٘ ثبىزٗارت اىخٞبىٞخ عيٚ حهظبة جه٘  

اىشعت ٍٗعبّبرٔ ٗحزٍبّٔ ٍِ أثظػ خدٍبد اىَبء ٗاىنٖزثبء ٗاى٘ق٘  ٍٗعبّبرٔ ىإلثب ح ٗاىقَع ٗاىزشزٝد ٗاىزٖئٞز ٕٗنذا ٝ٘ىهد اىجعهش ٍهِ 

جدٝد فٜ آرُ٘ ٍعزمخ اىئٖب  ٗاىزحزٝز ّجزاطب ٝجد   ٝبجٞز اىظ ً ٗطٞظو اىجعش ظَٞز اىشعت ٗشبرح ّٖ٘ض االٍخ فهٜ  رٗة اىزقهدً 

 ٗاالررقبء اىحعبرٛ اإلّظبّٜ .

 

 اللحن النشاز
 غامن يىنس الدباغ

 

قدَٝبً قٞو أ ا ىٌ رظزح فأعَو ٍب شئذ ٗجزٝب عيٚ  ىل فأُ اىعَٞو اىَبىنٜ ٗج٘قزٔ فٜ طٞزك اىعَبىخ رعٖدٗا ثفعو مهو ٍهب َٝقزهٔ 

ُ أصحبة اىغٞزح ٗاىَزٗءح ٗاىشٖبٍخ فبالحز ه عْدٌٕ رغٞٞز ٗرحزٝز االٍٞزمبُ ) حزٗرّٗب ٍِ اىدٝنزبر٘رٝخ ( مَب ٝحي٘ ىيعَٞو اىطبىجهبّٜ أ
ٝز   ثينْزٔ اىَقزفخ ٗمزشٔ اىَزدىٜ ٗاىَبىنٜ ثئزا َٔ ميٖب ٝصزح ٍوء شدقٞٔ ) ثأُ اىجعضِٞٞ ىٌ ٝدفع٘ا اىضَِ    ثعد ( ٗأٛ صَِ ٕهو 

ٕ٘ صَِ ّعبىٌٖ اىَعْٜ ىجْبء اىعزا  أً صَِ رصدٌٖٝ ى حز ه اىذٛ جهبء ثهظقػ اىَزهب  اىَهبىنٜ اىهٚ طهدح  اىزهظيػ ثزقهبة اثْهبء 
اىشعت اىذٛ راح ٝزغْٚ ثبالطزقزار األٍْٜ اىذٛ حققٔ عيٚ أش ء اثْبء اىشعت اىعزاقٜ ىنٜ ٝظزَز ثبالطزح٘ا  عيٚ ٍهب ٝهظَّٖ٘ب 

) اى٘ساراد األٍْٞخ ( ٗاعدا اىشعت ثحصب  ٍب ٝظَٞٔ اىجْبء ٗاألعَبر ىقبء ٍب ٝقجعٔ أثْٔ أحَد ٗأصٖبرٓ ٍهِ عَه٘الد ٗإرهبٗاد فٖهذٓ ٕهٜ 

اىدَٝقزاغٞخ اىعزٞدح اىزٜ ٝجشز ثٖب أسالً حشة اىدع٘ح ٗاىزٜ رقزط االّزظبر ىَئبد اىظِْٞ عيٚ حد رْظٞزاد اىَزفٖٞل اىَهظ  عيهٜ 
 اىش ٓ ٗإظزاثٔ فأٛ ىحِ ّشبس ٕذا اىذٛ ٍيذ طَبعٔ األ اُ .



 

 

 ٣ص

 

 صفقات االبتشاس والتخذيز
 

 حسني كاظن الظاملي
 

صفماخ حىِٛح اٌّاٌىٟ اٌؼ١ٍّح  ٌُ ذؼد ِمرصسج ػٍٝ صفماخ ٔٙة إٌفط ٚٔٙة اٌّاي اٌؼاَ ٚاٌفسعا  اٌّساٌٟ ٚاا ازٞ اٌسرٞ صساز 

ترّس٠سس  8002حد٠ث  اٌسائح ٚاٌغا ٞ ٚإّٔا ذؼداٖ  اٌٝ صفماخ اٌع١اظ١ح اٌّشثٛ٘ح  ٚاٌرٟ تدأخ تاٌصفمح  اٌثالث١ح اٌرٟ اتردأخ ػاَ 

% ِسٓ ١ِصا١ٔسح  اٌؼسساق ِماتسً ذّس٠سس لسأْٛ أرماتساخ ِ اٌسط 71ِا ٠عّٛٔٙا ا١ٌّصا١ٔح اٌرٟ ٚ٘ثد  ٌٍحصت١ٓ اٌىس ١٠ٓ اٌؼ١ٍ١ّسٓ 

اٌّحافظاخ ٚ ) لأْٛ اٌؼفٛ اٌؼاَ ( ِٚٓ ثُ اٌرثسن تم١ساخ ِا ذسعّٝ اذفال١سح ازت١سً ٚاٌرٛافسك اٌع١اظسٟ ٚ ) اٌسشساوح اٌٛ ١ٕسح ( 

ٚاٌؼصف ػٍٝ  ثٍح ِا ٠عّٝ ) ِ ٍط اٌع١اظاخ ( ٚا١ٌَٛ اٌ ٛالخ اٌّىٛو١ح اٌٝ ازت١ً  ِٓ لثً ج١ّغ أ ساف اٌؼ١ٍّح اٌع١اظس١ح  

( ٚذّس٠س ِا ٠عّٛٔٗ لسأْٛ إٌفسط  7:0اٌّرٙا٠ٚح  ٚت١ٓ شد ٚجرب ٚت١ٓ اٌرصس٠ح )تىس ظرا١ٔح خأم١ٓ(  ٚذطث١ك ِا ٠عّٛٔٗ اٌّا ج )

ٚاٌغاش  ذفسخ اٌّثا زاخ  ٚاٌرحسواخ اٌثٍٙٛا١ٔح  ٚاٌفسج ظ١ؤذٟ تؼد اجرّاع ِا ٠عّٛٔٙا اٌىرً اٌع١اظ١ح فٟ ِٕصي اٌؼ١ّسً اٌطاٌثأسٟ 

وً ذٌه ٚاٌصِٓ ٠ سٞ ٠ٚرعازع ٚذرفالُ ِؼأاج اٌشؼة اٌؼسالٟ  اٌصاتس ١ٌحمٕٖٛ تئتس اٌصفماخ ٚاٌرمسد٠س اٌسرٟ ظسرّطس ػ١ٍسٗ اٌّسٓ  

ٚاٌعٍٜٛ ٚفٟ حم١مح األِس فؤُٔٙ ٠ؼمدْٚ صفماخ ذمع١ُ ٚذفر١د اٌؼساق ٚٔٙة أِٛاٌٗ ِٚسا  زٚا أْ ظساػح ٔسصس اٌسشؼة اٌؼسالسٟ 

 لس٠ثح ٚآذ١ح ال ز٠ة  ف١ٙا  ٚػٕد٘ا ظ١ٕاي أصحاب  صفماخ  االترصاش ٚاٌرمد٠س جصاءُ٘ اٌؼا ي ٚأٞ جصاء ..!!

 

 حتية جليشنا الباسل ودوره املقذام
 يف الذكزى الثاهنة والثالثني حلزب تشزين

 

 اللواء الزكن قيس عبذ اهلل اجلنابي
 

٠سعرؼ١د أتٕساء شسؼثٕا اٌسدٚز اٌّمسداَ  7319ِغ حٍٛي اٌروسٜ اٌثإِح ٚاٌثالث١ٓ ٌحسب ذشس٠ٓ  فٟ اٌعا ض ِٓ ذشس٠ٓ األٚي ػساَ 

اٌرٞ  ٔٙض تٗ ج١شٕا اٌثاظً  فٟ ذٍه اٌحسب تؼد لساز اٌم١ا ج اٌع١اظ١ح ح١ٕران تّسشازورٗ زمسُ ػٍّٙسا تساٌحسب ِسٓ ااذاػساخ 

ٚظازخ ِدزػاذٗ ػٍٝ اٌعسفاخ ِا ٠ص٠د ػٍٝ ااٌف و١ٍٛ ِرس  ١ٌثٍسٟ  ِمساذٍٛ األ٠ٌٛسح اٌّدزػسح اٌسعا ض ٚاٌثسأٟ ػسشس ٚاٌثالث١سٓ 

ٚم١س٘ا تالًء حعٕاً ػٍٝ جثٙح اٌ ٛالْ ٚم١س٘ا ِٓ إٌّا ك ، ف١ّا ظٍٍد ظّاء اٌّؼسوح  فٟ ظٛز٠ا ِٚصس ٚظس١ٕاء تاٌسراخ  ٍؼساخ 

ٔعٛز اٌ ٛ اٌثاظً اٌؼسال١١ٓ اٌر٠ٓ أذالٛا اٌؼدٚ اٌص١ٟٙٛٔ ِس اٌٙص٠ّح  ِضّم١ٓ ذساب اٌ ٛالْ ٚظ١ٕاء تٕ ١غ  ِٙسُ اٌطٙسٛز شسٙداء 

خاٌد٠ٓ  فٟ ظّاء ِع١سج إٌضاي اٌمِٟٛ ٚاٌصساع اٌؼستٟ اٌص١ٟٙٛٔ ، ٚظٍد  شسٛا٘د لثسٛزُ٘ اٌسرٟ اصسطفد ِسغ شسٛ٘د لثسٛز 

ذحىٟ ِعاّ٘ح اٌ ١ش اٌؼسالٟ اٌثاظٍح ِٚآثس ِماذ١ٍٗ فٟ ِؼازن االِسح اٌؼست١سح ِسغ  73:2شٙداء ِؼازن ح١ٕٓ ٚوفس لاظُ ػاَ  

ٚاٌسرٟ ذصإِسد ِسغ اٌسدػُ اٌسال ِحسدٚ  اٌسرٞ لدِرسٗ ثسٛزج اٌثؼسث فسٟ اٌؼسساق  7319ٚ 7391ٚ 73:2اٌى١اْ اٌص١ٟٙٛٔ فٟ األػٛاَ 

ٌٍّماِٚح اٌفٍعط١ٕ١ح   اٌثاظٍح ٚشٙداء فٍسعط١ٓ تّسا ٠فسصح ػسٓ ِىٕسْٛ حمسد اٌحٍسف األ١ِسوسٟ اٌسص١ٟٙٛٔ اٌفازظسٟ  اٌسرٞ 

اظرٙدف  اٌؼساق تاٌؼدٚاْ ٚاالحرالي اٌثغ١ض ، ٚا١ٌَٛ إذ ٠شٙد اٌؼاٌُ فصٛي ِؤاِسج ذسصف١ح اٌمسض١ح اٌفٍسعط١ٕ١ح  أثسس م١ساب اٌسدٚز 

اٌؼسالٟ اٌرٞ ٌٓ ٠طٛي تً ظ١رٛاصً ػثس ِسع١سج اٌ ٙسا  ٚاٌرحس٠سس ٚتسسٚش  ٚزٖ اٌمِٛسٟ اٌرحسسزٞ  فسٟ ِؼسازن اٌسشسف ٚ اٌرحس٠سس 

 ٚاٌىساِح ٚاٌؼصج اٌٛ ١ٕح ٚاٌم١ِٛح .



 

 

 ٤ص

 

 حساب الشعة
 

 سلمان الشعبي
 

  ذوسد جس٠دح اٌٛٚي سزس٠ذ جٛزٔبي األ١ِسو١خ رفبص١ً طبئساد اٌـF16  اٌزٟ جسد اٌصفمخ ػٍٝ رٛز٠د٘ب ٌٍؼساق ِمبثـً فعـغ ِجٍـؾ ١ٍِـبز

ٚٔصف ا١ٌٍّبز ِٓ اٌدٚالزاد ِمدِب ٚلد ٔٛ٘ذ ٘رٖ اٌصذ١فخ اٌٝ فعغ ضؼف ٘را اٌّجٍؾ ٌٍؼّٛالد اٌخبصخ ٚاٌرٞ أزاف اٌزـط١ـخ ػ١ٍـٗ ِـب 

طبئسح عٟ د١ٓ رذدثذ اٌٛٚي سزس٠ذ جٛزٔبي ػٓ ِجبٌؾ ِخصـصخ  ٠61سّٝ إٌبطك اٌصذفٟ ثبسُ اٌؼ١ًّ اٌّبٌىٟ اٌرٞ رذدس ػٓ 

طبئسح عمظ .. ٕٚ٘ب عأْ اٌّؼٍِٛبد اٌّزسشذخ ِٓ اٌىٛا١ٌس ثأْ ثّـٓ اٌؼّـٛالد جـسٜ رمبسـّٗ  61طبئسح ؿ١س أْ اٌزص٠ٚد س١زُ ثـ  61ٌـ 

ث١ٓ عبزٚق االػسجٟ ِسزشبز اٌّبٌىٟ اٌؼسىسٞ ٟٚ٘ ) دصخ االسد ( ألٔٙب رزضّٓ اٌّمسَٛ ٌٍؼ١ّـً اٌّـبٌىٟ أ٠ـضب ٚث١ـٓ لـدٚزٞ 

ِٛدبْ ِب ٠سّٝ ٚش٠س اٌدعبع اٌسبثك  ِٚسزشبزٖ اٌّزصبثٟ ) ِذّد اٌؼـسىسٞ ( ٚ٘ىـرا ٠زبػجـْٛ ثـأِٛاي اٌـشؼت اٌؼسالـٟ  عـٟ 

اٌٛلذ اٌرٞ رسزجبح ع١ٗ أجٛاء اٌؼساق ٚددٚفٖ ِٓ لجً إ٠ساْ ٚرسو١ب ٚرسد ِٕبعرٖ ِٓ لجً دىبَ اٌى٠ٛذ اٌؼّبء ؿ١س أْ ػ١ـْٛ اٌـشؼت  

 اٌسب٘سح ٌىً ٘ؤالء ثبٌّسصبف ٌٚٓ ٠ض١غ دك ٚزاءٖ ِطبٌت .

 

  أزفخذ أٚفاج إٌبػك ثبسُ اٌذىِٛخ ػٍٟ اٌدثبؽ ٚ٘ٛ ٠زساصف ِغ ِّثً شسوخ أ٠ٕٟ إٌفط١ـخ اال٠طب١ٌـخ ِؼٍٕـب   ػـٓ ػمـٛف اسـزثّبز

جد٠دح ٌٍشسوخ إ٠ب٘ب عٟ دمٛي اٌس١ٍِخ ٚإٌبصس٠خ ٚؿ١س٘ب ػٍّب أْ ٘رٖ اٌؼمٛف ٟ٘ ػمٛف ِشبزوخ عـٟ انٔزـبج ١ٌٚـسذ ػمـٛف  دِـخ 

ٚرؼٕٟ رس١ٍُ ػبئداد إٌفظ ٌٍشسوخ اال٠طب١ٌخ ِمبثً اٌفزبد ٚاٌّمسَٛ  ٌؼٍٟ اٌـدثبؽ  ٚصـبفق اٌسوـبثٟ ٌمـبء ٔؼ١ـك األٚي ٚرذـرٌمبد 

اٌّجبٍِخ اٌٍفظ١خ ٌٍثبٟٔ عٟ وٛا١ٌس ِؼب٘دح انذػبْ ٚعٟ ٌمبءاد اٌزٛسً ِغ ِّثٍـٟ اٌذـصث١ٓ اٌىـسف١٠ٓ اٌؼ١ٍ١ّـٓ ٌؼمـد اٌـصفمبد 

ػٍٝ دسبة ٚددح رساة اٌؼساق اٌٛطٕٟ ث١د أْ جٌٛخ  اٌجبطً سبػخ ٚصٌٛخ دك اٌشؼت دزٝ ل١بَ اٌسبػخ ٚس١ؼٍُ اٌر٠ٓ ظٍّـٛا أٞ 

 ِٕمٍت ٠ٕمٍجْٛ  .

 

  ًشخص ِٓ ِىزت اٌّبٌىٟ ثدْٚ صدٚز أٚاِس رؼ١١ٓ  ٌُٙ  ُٚ٘ ِـٓ ِٕزـسجٟ ِـب  673أػٍٓ ِٛ ساً ػٓ اسزبَ زٚارت  ساع١خ ِٓ لج

٠سّٛٔٙب ) عسسبْ فٌٚخ اٌمبْٔٛ ( ٚا١ٍ١ٌّش١بد اٌخبصخ اٌّضطٍؼخ ثبؿز١بالد اٌىٛارُ   ا١ِٛ١ٌخ  عٟ شٛازع ثـداف ٚلد سئً طبزق ٔجـُ 

شـخص عمـظ  673اٌؼجد هللا اٌّد٠س اٌسبثك ٌّىزت اٌّبٌىٟ ٚاٌّزٛازٞ ػٓ األٔظبز ػٓ دم١مخ اسزبَ ٘رٖ  اٌّجبٌؾ عزٕدز سب سا لبئب 

ٚال رخف عٍمد أججسد ػٍٝ رّس٠س اٌىث١س ِٓ ٘رٖ اٌجبٚٞ ٚ٘را ٘ٛ سس اثزؼبفٞ ألٟٔ ٌـُ أػـد أط١ـك ٘ـرا  611ثً  61أضسة اٌسلُ عٟ 

إٌٙت ألِٛاي اٌشؼت ِٚب ٌُ ٠مٍٗ طبزق ٔجُ اٌؼجد هللا  اٌىث١س ٚهللا ٠ّٙـً ٚال ٠ّٙـً ٚسـ١ٕصي ػمـبة هللا ثٙـُ ٚرذـً ػ١ٍٙـُ  ؿـضجخ 

 . اٌشؼت اٌؼبزِخ إال سبء ِب وبٔٛا ٠فؼٍْٛ

 

  اٌؼ١ًّ جبي اٌطبٌجبٟٔ اٌرٞ ثص األ١ٌٚٓ ٚا٢ س٠ٓ عٟ االثزصاش  ٚعٟ ِؼسعخ ِٓ أ٠ٓ رؤوً اٌىزف ٚاجٗ رص٠ٛذ ِـب ٠ـسّٝ ِجٍـس إٌـٛاة

ثسذت ثؼض صبد١برٗ عٟ ِٕخ اٌسٚارت ٚاٌٙجبد عأسس عٟ أذاْ سسفٚجٗ ) عخسٞ وس٠ُ ( ) وبوب عخسٞ ٚال ٠ّٙه عـأٟٔ سـأػٛذ ذٌـه 

ِٓ ِصبز٠ف اٌسفساد عٟٙ وث١سح (  ٌُٚ ٠طً ثٗ اٌٛلذ دزٝ سبعس  اٌٝ ٠ٛ١ٔٛزن ِشفٛػبً ثّجٍؾ ١ٍِٟٛٔ فٚالز ٚثىزـبة زسـّٟ ِّٚٙـب 

رؼبٌذ ص١ذبد االسزٕىبز عب ِٓ ِج١ت ٚلد ٚ٘ت األ١ِس ِب ال ٠ٍّه ِفسطب ثس١بفح اٌؼـساق ٚٔبطمـب ثبسـُ ) وسفسـزبْ ( ثـأِٛاي اٌؼـساق 

اٌصبع١خ ٚػسق جج١ٓ أثٕبئٗ ٌٚىٓ ٔسٝ أٚ رٕبسٝ اٌّثً اٌؼسالٟ اٌؼس٠ك ) اٌزبوٍٗ اٌؼٕص ٠طٍؼٗ اٌـدثبؽ ( ٚفثـبؽ اٌـشؼت اٌؼسالـٟ ٠ـسٍ  

 جٍد اٌطبٌجبٟٔ ٚوً ز٘ظ اٌؼّبء .



 

 

 ٥ص

 

 مزوجى الفتىة لطائفية 
 اىل أيه ..!؟

 
 أسامة عشيش الشبيدي

 

يسٔجٕا انفرُح انطائفٛح ال ٚكهوٌٕ ٔال ًٚهوٌٕ يوٍ ظو ٛٓى ان ائوة 

انًحًٕو ندق غثٕل  انفرُح انطائفٛح انثغٛعح  فهوى ٚكفٓوى ظوحاٚا 

و ٔظوف  ميٓوى  6002ٔ 6002ٔشٓداء االقرروال انطوائفٙ موايٙ 

انطٕٓز فأَٓى مامٔا ٚطسقٌٕ أتٕاب انفرُح انطائفٛوح  انًيٛروح ت ُو  

ظاْس ْرِ انًسج  فث د انرفجٛساخ اإلجسايٛح ُْا ُْٔاك مًدٔا انوٗ 

ذدتٛس يجصزج انُ ٛة ٔأزفيْٕا ت ط  ت ط اتُاء االَثاز فوٙ رسَفوال 

غووائفٙ جوواب شووٕازء رووستاء ٔروواٌ انجووٕاب يجووصزج جدٚوودج  فووٙ 

ان ثاظٛح فٙ رستاء ٔيجصزج أخسٖ فٙ االَثاز فعا مٍ انرفجوٛساخ 

انًرٕاصهح  فٙ تغدام ٔاالغرٛاالخ تكٕاذى انصٕخ ٔغٛسْا ٔترنك فوأٌ 

يسٔجٙ انفرُح انطائفٛح ٚسٚدٌٔ االظرًساز ترُفٛر يعهعم االقررال 

انطائفٙ  انر٘  ظ سِ انًحرهوٌٕ ٔلهفوائٓى انوصٓاُٚح ٔاإلٚساَٛوٌٕ 

ٔأذَاتٓى يٍ انجٕاظٛط ٔان ًاء ٔنكُٓوى فٕجووٕا تٕموٙ انو  ة 

ان ووانٙ ٔٔبٕتووّ انووٗ قووثس انفرُووح انطائفٛووح انجدٚوودج فووٙ يٓدْووا 

ٔياليح يسٔجٛٓا انورٍٚ ظوٛطانٓى ميواب انو  ة انوصازو غوال 

األجم أو قصس فان  ة ان ساقٙ األتٙ مصٙ مهٗ انفرُح انطائفٛح 

ْٔووٕ تانًسصووام نًسٔجٛٓووا انوورٍٚ ظووٛرْثٌٕ انووٗ جُٓووى ٔتوووط 

 انًصٛس .

 

 دم الصحافيني واألدباء 
 له يذهب هدرا  

 

 أميمة الربهان
 

مو انووصحافٌٕٛ  قٕافووم انوو ٓداء  فووٙ يووعٛسج انوو  ة ان ساقووٙ 

انكفالٛح يُر ان ٓد انًهكٙ ٔلرٗ ٕٚو انُاض ْرا ٔنيود رواٌ نٓوى 

لصرٓى انكثسٖ لصح االظود  تٛوٍ شوسائ  انو  ة انًُٓٛوح فوٙ 

يعٛسج انجٓام ٔانرحسٚس  تٕجوّ االلروال انغاشوى فيود قوديٕا  يوا 

شٓٛد فٙ شٕازء تغودام ٔفوٙ خُوامق  انجٓوام  000ٚيسب  يٍ ال

ٔيجاتٓح انًحرهٛوٍ األٔتواغ فوٙ انٕقود انور٘ اخرهوػ فٛوّ يودام 

لووثسْى مهووٗ جثٓووح انجٓووام انفكووس٘ ٔاناليووافٙ ٔاإلمايووٙ  يوو  

ميائٓى  انرٙ ظفحد فٙ خُامق انيرال خُامق انجٓام ٔان ص ٔفٙ 

شٕازء تغدام ْٔى ٚؤمٌٔ يًٓاذٓى انصحفٛح فٙ لٍٛ ذ سض انكالٛس  

يُٓووى نامريووال ٔنهط ووٍ تووعكارٍٛ أممٛوواء اناليافووح يووٍ مًوواء 

انًحرهٛوٍ انورٍٚ اظوورثالٕا ٔشازج اناليافوح   ٔاالذحووام ان واو ن متوواء 

ٔانكراب  َٔياتح انصحفٍٛٛ  ٔاغرانٕا تأف انٓى انو ُٛ ح زيوٕش األمب 

ٔاناليافح ٔانصحافح  ٔاإلماو يحأنٍٛ ظسقح ذازٚ ٓى ٔذغٛثٓى مثوس 

االغرٛال ٔظفك انودياء ٔيوصامزج  األمٔاز تٛود أٌ يجاْودٔ انكهًوح 

انحسج ان سٚفح ٔاألقاو األصٛهح ٕٚاصهٌٕ جٓوامْى انًهحًوٙ فوٙ 

خُامق انجٓام  ٔيٛامٍٚ انر ثٛس انًرالوح  ٔلورٗ توصٔج فجوس انُوصس 

 انًثٍٛ ٔاٌ غداً نُاظسِ قسٚة .

 

 بهلىاويات العميل الطالباوي يف ويىيىرك
 

 مجال اساد الىقشبىدي
 

 فٙ أٚهٕل يٍ رم ماو ٚرررس ان ًٛم جال انطانثاَٙ اَّ زئٛط ان ساق  فٛٓسء ي  تطاَرّ ٔتسفيّ ْٕشٛاز  شٚثاز٘ انر٘ ٚعًَّٕ ٔشٚوس خازجٛوح

 نور٘ان ساق يُر االلرال لرٗ ٕٚيُا ْرا انٗ َٕٕٛٚزك  نحعٕز االجرًاء انعُٕ٘ نهجً ٛح ان ايح نايى انًرحدج يًالا فٕق  ان امج نه وساق  ا

ال ٚررسِ انثرح فٙ خطاتاذّ ٔخصٕصا فٙ خطثرّ ان صًاء  فٙ مٔزج ْرا ان او ٔقد أَ غم تريدٚى أظًٗ آٚاخ ان كس اللًد٘ َجام  انسئٛوط 

اإلٚساَٙ ٔ زجة غٛة أزمٔغاٌ زئٛط انٕشزاء انرسرٙ ٔلكاو انكٕٚد الظرثالرٓى ن زاظٙ ان ساقٛوح  ٔنهودو ان وساق انطٓوٕز َٔٓوة أيٕانوّ يوٍ 

ِ قثهٓى  ٔيٍ قثم أظٛام انطانثاَٙ انًحرهٍٛ االيٛسراٌ  ٔقد ٔاصم  تٓهٕاَٛاذّ تانرًع  تأذٚال انًحرهٍٛ يصْوٕاً رانطوأٔض تً صوصاخ اٚفوام

انرٙ تهغد انًهَٕٛٙ مٔالز مداً َٔيداً ال غٛس يرحدبا مٍ ليٕق رسمظراٌ فيػ تً صل مٍ ان وساق انور٘ نفوػ انًثهوال أمواِ نيواء ذًالٛهوّ فوٙ 

 اجرًاء َٕٕٛٚزك غٛس اَّ نى ٚرهفع تهفظح ان ساق انرٙ تاذد ذؤزقّ ٔشس انثهٛح يا ٚعحك .



 

 

 ٦ص

 

 مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
 

حٛاصً اٌثٛسة حمذ٠ُ ٘زٖ اٌضا٠ٚت اٌخٟ حعشض حعش٠فاث ببعط اٌّصطٍساث ٚاٌّفا١ُ٘ اٌفىش٠ت ٚاٌغ١اع١ت اٌّغخماة ِنٓ ِع١نٓ اٌفىنش اٌٛغٕنٟ 

ٚاٌمِٟٛ ٚاالٔغأٟ ٚاٌخٟ ال حّثً باٌعشٚسة حعش٠فاً بعث١اً ٔنص١اً ٚأّنا ٘نٟ لش٠بنت ِنٓ ـىنش اٌسنضة ٚلم١نذة اٌبعني ٚاعنخشاح١د١خٗ اٌغ١اعن١ت 

اؼٕنا   اٌنِٝٚٛالفٗ ٚحطب١ماحٙا ، بً اْ بععٙا ٠عبش حعب١شاً دل١ماً ٚشاِالً لٓ ِٛلؿ اٌسضة ٚسؤ٠خٗ اٌفىش٠ت ٚاالعخشاح١د١ت .. ٚحٙذؾ ٘زٖ اٌضا٠ٚنت 

ثماـت إٌّاظ١ٍٓ اٌبعث١ٓ ٚاٌّدا٘ذ٠ٓ ٚلَّٛ اٌٛغ١ٕٓ اٌعشال١١ٓ ٚإٌّاظ١ٍٓ اٌعنشة إٌّا٘نع١ٓ ٌالزخنالي بنً ٚلّنَٛ ابٕنا  شنعبٕا اٌّدا٘نذ 

اٌصابش ٌٚخىٓ ٌُٙ خ١ش ِع١ٓ ـٟ ظً اٌخش٠ٛٗ اٌفىشٞ ٚاٌغ١اعٟ ٚاٌثماـٟ ٚااللالِٟ اٌزٞ ٠ّاسعٗ اٌّسخٍنْٛ ٚلّالهٙنُ ـنٟ ابنشر صنٛس 

ٕا عناحاٌخض١٠ؿ ٚاٌخع١ًٍ بّا ٠غالذ ٘ؤال  لٍٝ حٕف١ز ِخططاحُٙ اٌخذ١ِش٠ت ظذ اٌعشاق ٚاالِت ، رٌه اْ ـىشٔا ٚلم١ذحٕا اٌخٟ ّ٘ا ٔبشاعاً ٌّّاس

 ٘نزٖاٌغ١اع١ت ٚبّا ١ٕ٠ش غش٠مّٙا ٠ٍّّٚٙٙا اٌعضَ لٍٝ اْ حىْٛ ـٟ اٌّغاساث اٌصاهبت  ٚاٌخ١شة ٌبٍٛغ أ٘ذاـٙا اٌٛغ١ٕت ٚاٌم١ِٛت اٌخ١شة ٚـٟ 

اٌّشزٍت اٌدٙاد٠ت ِٓ ِغ١شة شعبٕا اٌظاـشة اٌخٟ ٠خعشض ـ١ٙنا ِفٙنَٛ  اٌسنضة ٚاٌّّاسعناث اٌسضب١نت اٌنٝ ابنشر صن١ػ اٌخنش٠ٛٗ ـنٟ ظنً 

 االزخالي ِّٚاسعاث لّالهٗ لٍٝ صع١ذ اٌع١ٍّت اٌغ١اع١ت اٌّٙخشهت عٕخٕاٚي ـٟ ٘زا اٌعذد ِفَٙٛ " اٌّشٚٔت اٌثٛس٠ت " .

 

 املرونة الثورية
 

اٌّشٚٔت ٔم١ط اٌخصٍب ٚاٌشذ ٚـٟ اٌعًّ اٌغ١اعٟ حنغخخذَ وٍّنت اٌّشٚٔنت وٕٙنح ٠خعناسض ِنر إٌّٙنح االعنخشاح١دٟ ٚ٘نٟ النشة اٌنٝ 

 اعخخذاَ وٍّت اٌخىخ١ه اٌخٟ حمؿ لباٌت اإلعخشاح١د١ت ٚوث١شا ِا حٛصؿ بعط األٔظّت اٌغ١اع١ت باٌّشٚٔت بّعٕٝ أٔٙنا حنغا٠ش اٌنذٚي ٚاألٔظّنت

ئ زخٝ ٌٛ وأج حٍه اٌغ١اع١ت حعش باٌّصاٌر اٌٛغ١ٕت أٚ حٍسك األرٜ ببعط ِصاٌر اٌبالد ٚؼاٌبا ِا حفخمش حٍنه اٌنذٚي أٚ األٔظّنت اٌنٝ اٌّبناد

اٌثابخت ٚاٌعماهذ اٌخٟ حسىُ ِغ١شحٙا اٌغ١اع١ت ٚاٌفىش٠ت ٚاالخخّال١ت ٚاألٔظّت اٌخٟ حنغخخذَ اٌّشٚٔنت ـنٟ   اٌغ١اعن١ت داهّنا ـتٔٙنا حمنٛد 

ٔفغٙا اٌٝ اٌخشاخر ٚاٌٝ االٔضالق ـٟ دٚاِت اٌغ١اعاث ٌٍذٚي اٌىبشٜ أٚ اٌطاِعت ٠ٚنصعب لٍنٝ أسوناْ   إٌظناَ اٌنزٞ ٠نغٍه عنٍٛوا ِشٔنا 

ٚبشىً داهُ أْ ٠خسٌٛٛا لٕٗ أٚ ٠خشاخعٛا لٓ بعط اإلخشا اث أٚ اٌص١ػ ـٟ زىُّٙ  ٚإرا ِنا ـىنشٚا  بٙنزا اٌنخشاخر ـنتُٔٙ ٠نصبسْٛ أداة عنٍٙت 

 إٌّاي ِٓ لبً اٌمٜٛ اٌىبشٜ أٚ اٌطاِعت ـٟ اٌبالد ٌٚٙزا ـمذ حٕبٗ اٌشـ١ك إٌّاظً اٌش١ٙذ صذاَ زغ١ٓ سزّٗ هللا اٌٝ ٘زا اٌّٛظنٛ  ٚاٌنٝ

ِخاغش اعخخذاَ اٌّشٚٔت ـٟ اٌغ١اعت بشىً داهُ ـٟ ِشزٍت ل١ادة اٌسضة ٌٍذٌٚت ٚاٌّدخّر ٚٔادٜ باٌّشٚٔت اٌثٛس٠ت ٚلذ لشؾ ٘نزٖ اٌّشٚٔنت 

 ٌٟ .بشابتٔٙا ال حعٕٟ اعخعاسة اٌص١ػ ا١ٌٍبشا١ٌت الْ ٕ٘ان ـشلا ب١ٓ اٌّشٚٔت  باٌّفَٙٛ اٌثٛسٞ ٚب١ٓ اٌّشٚٔت وّٕٙح ثابج ٚخض  ِٓ إٌّٙح ا١ٌٍ

 

ـاٌسشوت اٌثٛس٠ت حغخخذَ اٌّشٚٔت ـٟ اٌٛلج إٌّاعب ٚباٌمذس إٌّاعب ٚباالحداٖ اٌزٞ ٠سمك ٌٙا ٔخاهح زاعنّت لٍنٝ غش٠نك اٌٙنذؾ  ب١ّٕنا 

لنج حغخخذَ اٌّشٚٔت ـٟ أز١اْ أخشٜ بعم١ٍت ١ٌبشا١ٌت ١ٌٚظ بعم١ٍت ثٛس٠ت ٚاٌّع١اس ب١ٓ اٌساٌخ١ٓ ٘ٛ أْ اٌّشٚٔت باٌّفَٙٛ اٌثٛسٞ  ٟ٘ ٔٙنح ِؤ

ا  ٛد٘نِشحبػ  بساٌت ِؤلخت أٞ أٔٙا حشحبػ بظشٚؾ ٚٚلاهر ِاد٠ت ٚالبذ ِٓ ِؽادسحٙا لٕذِا حخؽ١ش حٍه اٌظشٚؾ ٚاٌٛلاهر  اٌّؤلخت اٌنخٟ اعنخذلج ٚخ

 صٛسٌخعٛد اٌثٛسة أٚ اٌسشوت اٌثٛس٠ت اٌٝ ٔٙدٙا األص١ً ٚاٌّشٚٔت ز١ٓ  حبذٚ ظشٚسة ِٓ ظشٚساث اٌعًّ اٌثٛسٞ ـتٔٙنا ٠دنب أْ حنشحبػ أعاعنا باٌخن

اٌّبذهٟ ٚبّصاٌر اٌدّا١٘ش ٚحىْٛ خطٛة لٍٝ غش٠ك زغُ اٌظشٚؾ باحداٖ اٌٙذؾ اٌغخشاح١دٟ ١ٌٚنظ ِنبشسا ٌالسحنذاد لٕنٗ أٞ أْ اٌّسنصٍت 

 اٌخٟ حخشج بٙا اٌسشوت اٌثٛس٠ت  ِٓ اٌّشٚٔت ٠دب أْ حىْٛ حمذِا ١ٌٚظ  اسحذادا ٚسؼُ ٘زا اٌٛظٛذ ـتْ ِّاسعت اٌّشٚٔت حخطٍنب ِّنٓ ٠ّاسعنٙا

زصأت ِبذه١ت لا١ٌت زخٝ ال ٠ٕضٌك ـٟ سزاة اٌّشٚٔت بً ٠غخخذِٙا ٚـك ِماعاث دل١مت حٕغدُ ِر اٌخٛخٗ اٌّبذهٟ االعنخشاح١دٟ اٌثنٛسٞ 

ٌم١ادة اٌّغ١شة ٚلٕذِا ٠ّاسط اٌغ١اعٟ اٌّشٚٔت  ِؤلخا ـتٔٗ ٠عر ٔصب ل١ٕٗ اٌّخطػ االعخشاح١دٟ ٚال حشٚلٗ إٌخاهح اٌغش٠عت اٌنخٟ ٠خٛصنً 

إ١ٌٙا ِٓ خالي اٌّشٚٔت بً ٠ّخاص باٌصبش اٌثٛسٞ ٚ٘ٛ ٠غخخذَ اٌّشٚٔت ِر ظبػ إٌفظ ِٓ اخً اٌٛصٛي اٌٝ إٌخاهح ٚاأل٘نذاؾ اٌّشخنٛة ٚظنّٓ 

 اٌّخطػ االعخشاح١دٟ   اٌّشعَٛ .

 

ٚـٟ ِشزٍت اٌدٙاد ٚاٌخسش٠ش ـتْ اٌّشٚٔت اٌثٛس٠ت حخدٍٝ ـٟ أزىاَ اٌشبػ ب١نٓ اٌفىنش ٚاٌنغخشاح١د١ت ٚاٌخىخ١نه ٚحٛظ١نؿ اٌخىخ١نه  ـنٟ  خذِنت 

ىنش اٌغخشاح١د١ت ـاٌخىخ١ه ٠ٕعر ِٓ اٌغخشاح١د١ت وّا ٠دذد بذلت اٌشـ١ك اٌّدا٘ذ لضة ابشا١ُ٘ األ١ِٓ اٌعاَ ٌٍسضة ٚاٌغخشاح١د١ت حٕعر ِنٓ اٌف

ِٚٓ ٕ٘ا ـتْ اٌخىخ١ىاث اٌّخبعت زا١ٌاً ـنٟ اٌخعاِنً اٌغ١اعنٟ ٘نٟ بٙنذؾ  خذِنت األ٘نذاؾ اٌنغخشاح١د١ت ٚبٍنٛغ شنٛاغل إٌنصش ٚاٌخسش٠نش 

 ٚاالعخمالي .
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 ًض الثياى الري أطدزته قيادج قطس العساق
 حىل الفتٌح الطائفيح اجلديدج

 

حِينِ 
َّ
يِ الس

َ
و

ْ
ح

َّ
هِ الس

ّ
نِ الل

ْ
 تِس

 

 
َ
حٍ خ

َ
 زِسال

ُ
ج   ذاخ

َ
احِد

َ
 و

ٌ
تِيح

َ
 عس

ٌ
اكي                                              ُأهح

َ
تِس

ْ
تي االش

َ
س
َ
ثِ الع

ْ
ع

َ
 الث

ُ
ب

ْ
جالِ حِز

َ
 د

 يح             قيادج قطس العساق                                                                   وحدج   حسيح   اشرتاك                         
 هكتة الثقافح واإلعالم                   

 

 لٌقرب الفتٌح الطائفيح اجلديدج يف ههدها تىعي الشعة وجماهديه

 

 

 يا أبناء شعبنا الواحد الصامد

 

مشج أخشِ ٔجٍذ المحتلُن االمٕشكان َحلفاؤٌم الصٍأىح َالفشط َعمالؤٌم إلركاء وااس الفتىاح الئايفٕاح َاالاتتااط الئاايفٓ التآ 

أجٍضٍا جٍاد الثعث َالمقاَمح الثاسلح عثش افتعاط جشٔمح الىخٕة َالتٓ ساح ضحٕتٍا عذد مه الشٍذاء مه كشتالء َاالوثااس َالاالح 

الذٔه ، َمه ثم تذتٕش عملٕح اختئاف مقاتلح فٓ االوثاس لعذد مه أتىايٍا مه اثل مٕلٕشٕاخ األحضاب العمٕلح إلٔشان المايٕةح ألتىااء 

كشتالء مما العذ مه    حذج المٍاتشاخ َالتذاعٕاخ اإلعالمٕح الئايفٕح ، َجشِ رلك َٔجاشْ فآ  ال  التاذٌُس المشٔاا فآ الُضاا   

 األمىٓ َتُاالل التفجٕشاخ اإلجشامٕح فٓ االوثاس َتغذاد َتاتل َكشتالء َالىجف َالمُالل َغٕشٌا مه محافظاخ َمذن العشاق .

 

َتقا ٌزي الجشايم كلٍا َتأجٕج الفتىح الئايفٕح َالعشإح فٓ  ل تصاعذ مخئئاخ التُاطإ األمٕشكٓ اإلٔشاوٓ لتُفٕش األجُاء الكفٕلاح 

تاطالح أمذ االحتالط األمٕشكٓ َصٔادج التغلغل اإلٔشاوٓ َاالعتذاءاخ اإلٔشاوٕح َالتشكٕح الصاسخح علاّ األساضآ َالماذن العشاإاح فآ 

شماط العشاق ، َتُ ٕف رلك كلً فٓ مٍاتشاخ ئعالمٕح َتصعٕذٔح تٕه أطاشاف العملٕاح اليٕاسإح المخاتشاتٕاح َعاثش استعشاضااخ 

التظاٌش الٍضٔلح َالتٓ أسادخ عصاتاخ الاصذسٕٔه تحُٔال تظااٌشاخ الاشعة الفاضاحح لحكُماح الماالكٓ العمٕلاح ئلاّ ماا أسامُي 

تتظاٌشاخ " شكش " لٍزي الحكُمح الُالغح فٓ دماء أتىاء شعثىا َالتٓ تيٕمٍم شتّ أواُا  التجُٔاا َالتعازٔة َاالعتقااط َالقماا 

 َاالغتٕاط الُحشٓ َالحشمان مه اتيظ خذماخ الماء َالكٍشتاء .



 

 

 ٨ص

 

 يا أبناء شعبنا الغياري

 يا أحرار العرب والعالم أجمع

 

نمد أجهط مجاهدو انثعث وانمماومح مخطػ انمحرهٍن وعمالئهم فً ذأجٍج االلررال انطائفً وانعزلً ، ونمد أفهح انمممجماهمدو  

وأتناء شعثنا فً ذعزٌز انىعً انىغنً وانمىمً وذزسٍخ انىحدج انىغنٍح انصهدج وذفىٌد انفزصح عهى مخطػ انمحرهٍن وعمالئهمم 

، وتعد أ  أنحمد فصائم انمماومح انثاسهح انهزٌمح انمنكزج تانمحرهٍن وعمالئهم ولىظد أركا  عمهٍرهم انسٍاسٍمح انمممرمهماوٌمح 

نجأوا إنى مخططهم انثائس انمدٌم انجدٌد  فً ذسعٍز انفرنح انطائفٍح عثز عمهٍرً اننخٍة واخرطاف تمعمط ممن أتمنماء اال مثمار 

وإغالق مىجح عانٍح انصخة من انرصعٍد اإلعالمً وانمهاذزاخ اندعائٍح وذأجٍج اندعىاخ إل شاء ما ٌسمى ه ) األلانمٍمم ف فمً ر  

 غٍز واعً تم ومزٌة عهى انممارساخ انرصفىٌح نحكىمح انمانكً انعمٍهح .

 

تٍد أ  مجاهدي انثعث وانمماومح انمىحدج ألتناء شعثنا انمكافح سٍدرأوا انفرنح انطائفٍح انجدٌدج وٌمثزوها فً مهمدهما وٌمممعمىا 

لدماً عهى غزٌك ذعزٌز انىحدج انىغنٍح ومىاصهح حسم انحهمح اننهائٍح فً مسٍزج شعثنا انجها ٌح صىب انمرمحمزٌمز واالسمرمممالل 

وإلامح حكم انشعة أنرعد ي اندٌممزاغً انحز انمسرمم انذي سٍسرأ ف مسٍزج انثناء انثىري انىغنً وانمىمً واندٌممممزاغمً 

 االشرزاكً وانمحمك نهعدانح االجرماعٍح وانمفعً انى اننهىض انىغنً وانمىمً وانحعاري اإل سا ً انشامم .

 

 

 المجذ لشهذاء العراق واألمة األبرار .

 المىت والخزي والعار للمحتلين وحلفائهم وعمالئهم مثيري الفتنة بين أبناء شعبنا الىاحذ .

 ولرسالة امتنا الخلىد .

 

 

 

 

 

 قـيـادة قــطــر الـعــراق                                                                                   
 مكتب الثقافة واإلعالم                                                                             

                                 م  ٣١٢٢أيلول                                                                                                                 

 بـغـداد الـمـنـصـورة بـالـعـز بإذن اهلل                                                                            
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