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أبناء شعبنا األبٍ ومناضلى البعث

االفتتاحُت

عصف اهلصميت وتهاوٌ العملُت السُاسُت
ها هي هزيمةح لممترينةا ليرنانةاف ت اةع لمامينةاخ لمة ا يةح
ممةاهةةةال لمثاةةةس ولممتاورةةةح ذاةةةال تامامينةةةح لم نا ةةةنح
لممخاتالذنح ولمري رلحد ذرشظى تع ذر اوى وذن ار أرام لممة
في وقد ذ رااي فنه لألزرةح لممانةشنح ولمخةاراخ ويرةاه ر
وين ةةار لم ةةم لألرةةني تنةةا لمر ةةةنالخ لتيالرنةةح لمةةري ذ ةةا
لمم لطننا وتنا ذ شي عميناخ ليغرنا تامكاذم لمري يمار ة ا
يةةزوزج حك رةةح لممةةامكي لمامنيةةح ولممنينةةشناخ ولماةةااتاخ
لممرناحاج  ،فضز ً عا ليحرالب تنةا أطةالا لمامينةح لم نا ةنح
لممخاتالذنح لمةيل ولةع حةا الةالر رةينالخ ليعرتةا و ةتة
لمصتةةح رةةا قثةةع لمامنةةع لممةةامكي تتةةا عةةانا ه فةةي لمامينةةح
لم نا نح ولعراا لمم اذالخ لتعزرنح وليذ اراخ لممرثا مةح ،
وذااعا لمتايس لألية ا حة لممثةا رلخ ولمتة لرلخ ولمم لشنةا
لمم ر يكح وآخاها رازوفح ( لممؤذمةا لم طةني ا لمارنةا ولمةيل
ذ حي رتاراذه ني ا تأف عالذم لمامينح لم نا نح لممخاتالذنةح
أذ ت ل عيى أف ي ير ت ل  ،في لم قد لميل يكاتا فنه أتناء عاثنا
لتتا ج ولمرة يم ولمتمةم لم حةشي لمةيل ذ للةيد فنةه حمةزخ
ليعرتا لمظاممح ممنا يي لمثاس و ثاط وطنةارل و ةثاط لةل
ينشنا لمثا ع ولمري تيغد أعال هم تاآليا أ افح لمةى راةاخ
لآليا لممارتينا عيى راى ن لخ ليحرز لمثغنض .
وقا أقراف ذمك نيه ترزليا لمرغيغع ولمن ذ لتيالني ولمةيل ذايةا
مه ايالف وعمز ا أف يك ف لحرةزي ايالننةاً لة ياً يةاز ليحرةز
لألرناني وهيل رةا نةش ره ذةاايتاخ لممة ؤومنا فةي لمنظةام
لتيالني لما ل  ،ورن ا ذاايتاخ را ي مى قا ا فنيا لمتاس
لتيالني قا م ةينماني لمةري ذنةل عيةى أف لماةالع خا ةم
مي ن اج لتيالننح وأن م نتنم ف فنه نظةام ذةاتم م ةم يخةضم
ألولراهم وين ي أيناذ م ورخ ةاذ م  ،وقةا تةاف ذمةك ترةاانا
لمامنع لممامكي مي رنح لم ا نح را يايا .
تنةةةا أف رةاهةةةال لمثاةةةس ولممتاورةةةح وأتنةةةاء عةةةاثنا لألتةةةي
نة ض ف رخ ظ لم رنةح لمةايةا لمةشايا ويتةثاو فةي ر ةا
و نمض ف عيى طايا لمرت يض لمكارةع ميامينةح لم نا ةنح ،
ولمرتايةا لمكارةةع ولمةةشارع لمامنةا وذتتنةةا ل ةةرتز لماةةالع
واقارح تنا ه لمايمتالطي لمراا ل لمتا لمم رتع لمة ا ا عيةى
طايا لمنضا لم طني ولمت ري ولما اء لمتضارل لممر للع .
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اننص انكايم
حلديث اجملاىد انقائد األعهى نهجياد ًانتحرير
انقائد انعاو نهقٌات املسهحة املعتز باهلل عزت ابراىيى ( رعاه اهلل ًحفظو )
يع كٌكبة ين رجال ًأبطال املقاًية يف حمافظة ذي قار
يف جنٌب عراقنا انعزيز
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انحًذ هلل ٔانصالة ٔانسالو عهى سسٕل هللا ٔعهى انّ ٔصحبّ ٔيٍ ٔاالِ .
انحًذ هلل انزي ْذاَا نٓزا ٔيا كُا نُٓتذي نٕال أٌ ْذاَا هللا .
انحًذ هلل انزي ْذاَا انى طشٌك انجٓاد فً سبٍهّ  ،طشٌك انعضة ٔانكشايت ٔ ،يا كُا نُٓتذي نٕال أٌ ْذاَا هللا .
ٍٍِ ۩ .
صش ا ْنً ْؤ ِيُ َ
انحًذ هلل انمٕي انعضٌض انزي ٔعذَا بُصشِ ٔعذاً لطعّ عهى َفسّ يُز األصل  ،فمال ٔلٕنّ انحك انًبٍٍ ۩ َٔ َكاٌَ َ
ح ً ًّما َعهَ ٍْ َُا ََ ْ
أٌٓا انشفاق ٔاألخٕة األعضاء سجال انبعث ٔأبطال انًمأيت فً سشاٌا انضبٍش ٔفشساٌ انجٍش انعشبً نتحشٌش انجُٕب .
أحٍٍكى ٔاحًٍ شعبُا فً جُٕب انٕطٍ انغانً انزي ٌحتضٍ نماءَا انٍٕو فً ري لاس انعشٔبت ٔعهى أسضٓا انطاْشة انًباسكت انًعطاء ٔعلهلى
ايتذاد تاسٌخُا انطٌٕم انًجٍذ يُز سٕيش األٔنى ٔأكذ حتى ري لاس انبطٕنت ٔانشجٕنت ٔانفذاء  ،يفتاح انفتٕح ري لاس انتً اَتصف فٍٓلا انلعلشب
يٍ انعجى ٔبُبٍٓى انعشبً انكشٌى اَتصشٔا ٔحتى انمادسٍت األٔنى ٔانى يعشكت انمادسٍت انثاٍَت .

ص٣

ٔانٗ انذٔس انشائذ انًثذع نشجال ر٘ لاس فٓٛا ٔ ،يا لذيد ر٘ لاس انعضٚضج ٔشعثٓا انًجٛذ يٍ ذعحٛاخ ٔتطٕالخ حرٗ ذحححطحٛحى يحٕجحح
انشش انفاسس ٙانصفٕ٘  ،فاَرصش شعة انعشاق ٔف ٙغهٛعرّ أتُاء ر٘ لاس ٔأتُاء انثصشج ٔأتُاء يٛساٌ ٔٔاسػ ثى عًك انعشاق انعحًحٛحك
ٔشعثّ انعشٚك يٍ الصٗ شًانّ انٗ الصٗ جُٕتّ ٔيٍ الصٗ ششلّ انٗ الصٗ غشتّ  ،ثى انٗ يعحشةحح انحححٕاسحى ٔانحٗ يحعحاسن
انرحشٚش انٕغُٛح ظذ انغضٔ اإليثشٚان ٙانصٓ َٕٙٛانفاسس ٙانصفٕ٘  ،حٛث اَطهك سجال انجٛش انعشت ٙنرحشٚش انجُٕب يُز األٚاو األٔنحٗ
نالحرالل ثى سشاٚا انجٓاد ف ٙانثصشج ثى سشاٚا انضتٛش ثى سشاٚا انطف انحسُٛٛح ٔانٗ ْزا انٕٛو األغش انًجٛذ انًثاسن ٕٚو سحٛم انحغحضاج
 ،تعذ أٌ حطًرى عجهرٓى انعسكشٚح انٕٓجاء انعًٛاء ٔديشذى الرصادْى انمائى عهٗ انسحد انحشاو .

أيها االحبت رفاق العقيدة رفاق السالح والكفاح رفاق الدرب الطىيل أخىة اإليمان والجهاد
اَمهٕا ذحٛاذ ٙانحاسج انٗ شعثُا ٔسيٕصِ ٔأعٛاَّ ٔٔجٓائّ ٔعهًائّ ٔأتطال يمأيرّ ٔانٗ شثاتّ ٔياجذاذّ ف ٙانًحححافح حاخ انحرح ٙنحى
َسرطع صٚاسذٓا ف ٙانثصشج ٔيٛساٌ ٔ ،اح ٙٛيٍ خالنكى شعثُا ُْا ف ٙر٘ لاس ْ ،زا انشعة األت ٙانز٘ ٚسرعٛفحُحا انحٛحٕو عحهحٗ
يائذج ذاسٚخّ انطٕٚم انًجٛذ ٔعهٗ عطاء حعاساذّ انعشٚمح انًششلح  ،أحٓٛٛى سجاال ً َٔسا ًء  ،شٛثاً ٔشثاَاً  ،اح ٙٛشٕٛخ انعشائش فحٙ
ح ٔعحضيحاً
ٔيثهٓى انشاسخح ف ٙعمٛذذٓى سسٕخ انجثال انشاسٛاخ ٔانشايخٛحٍ ْحًح ً
ر٘ لاس انصاتش ٍٚانصايذ ٍٚعهٗ لًٓٛى ٔيثادئٓى ُ
شًٕخ َخٛهٓى انًثاسن  ،اح ٙٛةم انخٛش ٍٚانز ٍٚاَرفعٕا يُز انٕٛو األٔل نالحرالل عهٗ انًحرهٔ ٍٛعًالئٓى ٔأرَاتٓى  ،فحاسحرحشحٓحذ
يُٓى يٍ اسرشٓذ ٔانشٓذاء ةثش ٔ ،اسش يُٓى يٍ اسش ٔاألسشٖ ةثش ٔ ،ششد يُٓى يٍ ششد ٔانًششدٌٔ ةثش ٔ ،تم ٙيُٓى انحكحثحٛحش
صايذ ٍٚف ٙيٛاد ٍٚانًُاصنح  ،لذ فعهٕا األفاعٛم ف ٙفهٕل انغضاج ٔعًالئٓى ٔال ٚضانٌٕ انٗ انٕٛو ٚشفعٌٕ ساٚح هللا اةثش  ،جٓاداً سحشيحذٚحاً
شعاسْى انرحشٚش انشايم انكايم انعًٛك ٔال شٙء غٛش انرحشٚش  ،اح ٙٛشٓذاء ر٘ لاس ٔعٕائهٓى ف ٙانمادسٛح انحثحاَحٛحح ٔفح ٙححشب
انرحشٚش انشعثٛح ٔيا تًُٓٛا ف ٙيسٛشج انُعال ٔانكفاح .
أيها الرفاق واألخىة األعزاء
اَّ ٕٚو يٍ أٚاو ذاسٚخُا انجذٚذ انًجٛذ  ،اَّ ٕٚو عضٚض يٍ أٚاو جٓادَا انًمذط  ،اَّ ٕٚو اَرصش ف ّٛشعة انعشاق ٔيمأيحرحّ انحثحاسحهحح
عهٗ الٕٖ ٔاعذٖ ٔاعرٗ لٕج ف ٙاألسض  ،اَرصشٔا عهٗ فشعٌٕ انعصش ٔيعّ ْٕالةٕ ٔانًُشٔد يجرًع ، ٍٛاَرحصحش عحهحٗ اإليحثحشٚحانحٛحح
ٔاالسرعًاس ٔانصَٕٓٛٛح يجرًع ، ٍٛاَّ ٕٚو اَرصش ف ّٛانحك ةهّ عهٗ انثاغم ةهّ تإرٌ هللا ٔتمٕذّ انمٕٚح ْٕٔ انمحائحم يحُحز األصل جحم
ة
٘ ُيُحمَحهَح ٍ
ى انذز َ
ِك ۩ ٔنكى انٕٚم فهًا ذصفٌٕ أٓٚا انغضاج ۩ َٔ َ
م ََ ْمزِفُ تِا ْن َ
ْ َٕ َصاْ ٌ
شأَّ ۩ تَ ْ
ًٕا أَ ذ
ِم َفْ َٛذ َي ُغ ُّ َف ِإرَا ُ
ََِ ٍٚهَ ُ
سْ َٛعهَ ُ
ك َعهَٗ ا ْنثَاغ ِ
ح ِّ
َ َُٚمه ُِثٌَٕ ۩ .
أصف انرٓأَ ٙانرثشٚكاخ يٍ ْزا انًكاٌ يٍ ر٘ لاس انعشٔتح انٗ شعثُا انع ٛى ٔانٗ يمأيرّ انثاسهح ٔانٗ لٕاذّ انًسهححح انحثحطحهحح
جٛش انعشاق انع ٛى  ،أٌ ْزا االَرصاس انراسٚخ ٙانكثٛش ةاٌ حصٛهح األداء األسطٕس٘ انثطٕن ٙانحًحثحذع ٔانحعحطحاء انحٕاسحع انسحخحٙ
نًمأيح انشعة انًسهحح ٔلٕاذّ انًسهحح انثاسهح  ،ثى نكم يٍ سفط االحرالل ٔسفط عًالئّ ٔأرَاتّ ٔذصذٖ نٓى تًا ٚسرطٛع يحٍ
لٕج ًْٔح ٔةم يٍ يٕلعّ .
نمذ ةاَد انًمأيح انعشالٛح انًسهحح ْ ٙانصاعمح انر ٙلسًد َٓش انغٕل انًُفهد ٔ ،ةاَد انسٓى انخاسق انز٘ أصاب يٍ انحغحضاج
يمرال ً فٔ ٙلد يثكش يٍ انصشاع ٔ ،ةاَد ْ ٙنعُح هللا انًذيشج عهٗ انغضاج ٔانطغاج ٔانثغاج ٔ ،ةاَد ْ ٙانمٕج انراسٚخٛح
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اىز ٜحطَذ األسط٘سح اىز ٜال رقٖش ٗأّٖذ ٗفجشد ٍْظٍ٘خ اىقطت اى٘احذ فٍ٘ ٜاصّخ اىق٘ح اىذٗىٞخ اى ٚاألثذ  ،فشظزٖب اىى ٚأطىطىبة
اغيجٖب ٝيفظ اى ً٘ٞأّفبسٔ األخٞشح ٗ ،أط٘ه ىٖزٓ األططبة اىَزشّحخ ٍغ مجٞشٌٕ اىز ٛػيٌَٖ اىسحش اإلٍجشٝبىٞخ األٍىشٝىنىٞىخ اىى ىب ىَىخ
سزجقٕ ٚزٓ اىَقبٍٗخ اىق٘ح اىجٖبدٝخ اإلَٝبّٞخ اىَسيحخ رزبثغ اسزنَبه اىْصش فٍٞ ٜبد ْٔٝاألخش ، ٙحز ٚرؼ٘د ثىبىىؼىشال مىيىٔ اىىٚ
خ سائذ ًح ٍٗجذػ ً
دٗسٓ اى٘غْ ٜاىقٍ٘ ٜاإلسالٍ ٜاىزبسٝخ ٜاىشسبىٗ ، ٜحزٝ ٚؼ٘د اىؼشال غيٞؼ ً
خ فٍ ٜسٞشح االٍخ اىنفبحٞخ اىىجىٖىبدٝىخ
ىزحقٞق إٔذافٖب ٗاسزؼبدح دٗسٕب اىطيٞؼ ٜاىَجذع فٍ ٜسٞشح اإلّسبّٞخ .
ٍشح أخشٗ ٙأخش ٙاح ٜٞؼت اىحعبساد ٍٗقبٍٗزٔ اىزبسٝخٞخ األسط٘سٝخ اىز ٜفبجأد اىؼبىٌ ف ٜاّطالطٖب ٗأدائٖىب ٗػىطىبئىٖىب ٗفىبجىأد
اىؼبىٌ ثبسشٓ ٗ ،جؼيذ أططبثٔ اىؼذٗاّ ِٞٞاىنجبس رزشّح مبىزٝ ٛزخجطٔ اىشٞطبُ ٍِ اىَس  ،ثو جؼيذ ػزبرٌٖ ٍٗجشٍ ٌٖٞمىبىسىنىبسٙ
ٍٗب ٌٕ ثسنبسٗ ٙىنِ ػزاة هللا ذٝذ  ،ىقذ ػشرٌٖ ٕٗزنذ سزشٌٕ فبصجح٘ا ثال حٞبء ٗثال طٗ ٌٞثال ٍُثو ٗثال أخالل  ،ىقذ سَؼزٌ ٝىب
أثْبء اىؼشال ٗٝب سجبه اىَقبٍٗخ ٗٝب سجبه اىق٘اد اىَسيحخ ٗٝب أثْبء ر ٛطبس طجو أٝبً اىزصشٝح اىَؼٞت اىَٖ ِٞىشئٞس امىجىش دٗىىخ ٗاطى٘ٙ
دٗىخ ف ٜاىؼبىٌ اىشئٞس أٗثبٍب ٝ ،ق٘ه خشجْب ٍِ اىؼشال أٗ اّسحجْب ٍِ اىؼشال ٗرشمْبٓ ْٝؼٌ ثبىحشٝخ ٗاىذَٝىقىشاغىٞىخ ٗحىشٝىخ األّسىبُ
ٗحق٘طٔ فٍ ٔٞصبّخ  ،ف ٜاى٘طذ اىز ٛرشك فٍ ٔٞجَ٘ػخ ٍِ اىيص٘ص ٗططبع اىطشل ٗاىَجشٍٗ ِٞاىسبطط ِٞفىٍ ٜسىزىْىقىغ اىىشرٝىيىخ
ٗاىخٞبّخ ٗ ،رشك ف ٔٞاىَٞيٞشٞبد اىصف٘ٝخ رؼٞش فسبداً ف ٜاألسض ٗرٖيل اىحشس ٗاىْسو ٗ ،رشك ف ٔٞاىسيطخ اىصفى٘ٝىخ رشىِ حىَىيىخ
ػبرٞخ ٍِ اىزطٖٞش اىطبئف ٜاىج ٞط حزَ ٚيذ شمبئٌٖ ف ٜاىؼَيٞخ اىسٞبسٞخ اىخٞبّٞخ  ،ىقذ َيذ ٕىزٓ اىىحىَىيىخ مىو ٍىذُ
اىؼشال ٗأسٝبفٔ  ،ىقذ ثيغ ػذد اىَؼزقيٍْ ِٞز إػالُ حنٍ٘خ اىؼَالء ػِ ٗج٘د ٍحبٗىخ االّقالة اىَضػٍ٘خ ىيجؼثٞىٞىِ امىثىش ٍىِ )20007
ٍؼزقو ٗاىحَيخ ٍسزَشح ٗىٌ ٗىِ رز٘طف .
فأط٘ه ٍِ ر ٛطبس اىجٖبد ٗاىزعحٞخ ٗاىجط٘ىخ ٍِ ر ٛطبس اىؼشٗثخ ٗثبسٌ ؼت اىؼشال ٗثبسٌ اىىَىقىبٍٗىخ األسىطى٘سح ٗثىبسىٌ طى٘ارىٔ
اىَسيحخ ىيشئٞس أٗثبٍب اىز ٛرفبءىذ أٗسبغ ٗاسؼخ ٍِ أثْبء اىؼشال ٗاألٍخ ٗاىؼبىٌ ٗاّب ٍؼٌٖ ىَجٞئٔ اى ٚاىسىيىطىخ ثىؼىذ اىىَىجىشً
اىسبد ٛاىجشثش ٛاىصيٞج ٜاىَزصٖ ِٞث٘ش ٗ ،رىل ثع٘ء رصشٝحبرٔ ٗرؼٖذارٔ ف ٜحَيزٔ االّزخبثٞخ ػي ٚأّ سٞصحح اىَسبس اىَْىحىش
ىإلٍجشٝبىٞخ األٍشٝنٞخ .
أط٘ه ىٔ اى ً٘ٞثَْبسجخ االّزصبس اىزبسٝخ ٜىشؼجْب ٍٗقبٍٗزٔ اىجبسيخ ٗط٘ارٔ اىَسيحخ اىجطيخ اىز ٜثصشرٔ ّٗصحزٔ طجو أُ ٝىأرى ٜاىىٚ
اىسيطخ ٍٗ ً٘ٝجٞئٔ الُ ال ٝزَبدٗ ٙاُ ال ٝشزشك ف ٜاىجشَٝخ اىنجشٍ ٙغ ث٘ش  ،فٞزٕت ٍٗغ مو اىط بح اىظيَخ اى ٚأس٘ء ٍصٞش فىٜ
ربسٝخ اىجششٝخ ٗ ،أط٘ه ىٔ ثؼذ أُ رٕت ٍغ ث٘ش ٗٝجذٗ أّ ٍصش ػي ٚاىزٕبة ثو صاٗد ػي ٔٞف ٜاىزؼْذ ٗاىَطبٗىخ ٗاإلصشاس ػي ٚاىىنىزة
ٗاىزعيٞو ٗاىخذاع ٗاإلصشاس ػيٍ ٚضٝذ ٍِ سفل دٍبء اىؼشاطٗ ِٞٞرذٍٞش ثيذٌٕ  ،أط٘ه ىٔ ٕٗ٘ اىزٝ ٛزحذس ف ٜخطجٔ ػىِ اإلّسىبّىٞىخ
ٗاألّسبُ ٗحق٘ل األّسبُ ٗػِ اىحشٝخ ٗاىذَٝقشاغٞخ ٗاىسالً ٕٗ٘ اىز ٛحبص ػيّ ٚصف جبئضح ّ٘ثو ىيسالً صٗساً ٗثٖزبّبً .
أط٘ه ىٔ  :إال ٘ٝخضك ظَٞشك ٗٝأّجل ػَب فؼيزٌ ف ٜاىؼشال  ،فبّ ٜاى ً٘ٞأسئيل ٗأسبه ظَٞشك ٗٗجذاّل ػيَٖب ٝسزٞىقىظىبُ أُ مىْىذ
سئٞسبً حقبً ٗرَيل اإلسادح اىحشح ف ٜطٞبدرل ىذٗىزل  ،أسئيل ٍِ طزو امثش ٍِ ٍيّٗ ُ٘ٞصف اىَي ُ٘ٞػشاط ٜف ٜاىضٍِ اى٘اطىغ ٍىب ثىٞىِ
 ً٘ٝاى ضٗ اىجشثش ٛاىَشؤًٗ ٗ ً٘ٝاىٖشٗة ٗمٞف طزي٘ا ٗثب ٛرّت طزي٘ا .
أٖٝب اىشئٞس أُ مبّذ ٍخبثشارل رنزٌ ػيٞل ٗرخبدػل ٗاُ مبُ فشٝقل ف ٜاىحنٌ ٝعييل  ،اىٌ رشِ ػي ٚب بد اىزيفضح فعبئح أث٘ غشٝىت
اإلٍجشٝبىٞخ اإلجشاٍٞخ ٍٗثٞالرٖب ف ٜسجّ٘نٌ ٗسجُ٘ ػَالئنٌ ٗالصاه اىزثح ٗاىزؼزٝت طبئٌ ػي ٚطذً ٗسبل ٗاالػزقبالد ٗاىىَىطىبسداد
ٗاىَذإَبد ٗاسؼخ ٗحبٍٞخ  ،اىٌ رسَغ ثقعٞخ ػجٞش ) اىؼشاطٞخ مٞف فؼو جْ٘دك ثٖب ٗثبٕيٖب ٗأّذ أة ىجْبد  ،أرشظ ٚأُ ٝىنىُ٘ ٍىب
حصو ىؼجٞش أُ ٝحصو ىجْبرل ٗطذ سأٝذ ثؼْٞل طصزٖب .

ص٥

ٔحٓ ػٕسٔب ف ٟز ٓ٠اٌؼطٚثخ ٚأذاللٙب ٚلّٙ١ب رم َٛاٌحطٚة ٚرمؼس ٌّثً ٘صٖ اٌمصخ ٚ ،رؽزّط ٌؼشطاد اٌؽٕ ٓ١حز ٝأللً ِؽزِ ٜٛنٓ
٘صٖ اٌمصخ  ،إال ؼبٌذ ٔفؽه أٙ٠ب اٌطئ١ػ ِٓ ٘جط ٚشطز ؼجؼخ ِال ٓ١٠ػطال ٟضجبي ٔٚؽبء ٚشٛ١خ ٚأطفبي ِٚطضِٚ ٝنحنطِٚن١نٓ ،
اٌُ رؽبي ٔفؽه ِٓ اٌص ٞزِط وً ِؼبٌُ ِٚظب٘ط اٌح١بح ف ٟاٌؼطاق اٌّبز٠خ ٚاٌّؼٕ٠ٛخ حز ٝػسرُ ثٗ اٌ ٝاٌمط ْٚاٌٛؼط. ٝ
أٙ٠ب اٌؽ١س اٌطئ١ػ أْ ٌُ رؽبي ٔفؽه اٌ َٛ١أٚال ً ثُ رؽبي أضوبْ ل١بزره ٚرؽبي ِربثطاره ٚاؼزرجبضاره ػّب حصً ف ٟاٌؼنطاق ػنٍنٝ
أ٠س ٞجٕٛزوُ ٚػّالئىُ ٚ ،رمف ٚلفخ اٌطجً اٌزبض٠ر ٟاٌص٠ ٞطاغ اوجط ٚال ٜٛزٌٚخ ف ٟاٌؼبٌُ ٚرٕزصط ٌٕفؽه ثُ ٌشؼجه ثُ ٌنّنجنبز
اٌحط٠خ ٚاٌسّ٠مطاط١خ ٚحمٛق األٔؽبْ اٌز ٟرطفغ شؼبض٘ب زٌٚزه اٌز ٟظٙط أٔٙب ظٚضاً ٚثٙزبٔبً ٚ ،لس أثجزُ فؼال ً ف ٟاحزالٌىُ ٌٍنؼنطاق ِٚنب
فؼٍزُ ثٗ ٚثشؼجٗ ٚأضضٗ ٚربض٠رٗ ِٚؽزمجً أج١بٌٗ أٔىُ ِٓ اػس ٜأػساء اٌحط٠خ ٚاٌسّ٠مطاط١خ ٚحمٛق األٔؽبْ  ،فّز٠ ٝصح ٛضّ١نطن
أٙ٠ب اٌطئ١ػ ٚضّ١ط اٌّجّٛػخ اٌحبوّخ ِؼه فزؼٛزٚا جّ١ؼبً اٌ ٝاٌحك ِصػٕ ٓ١صبغط١ٌٙ ٓ٠جزٗ ١٘ ،جخ اٌحك ٚػٍِ ٛمبَ اٌحنك ٚػنظنُ
رط و١ف فؼً اٌحك ثىُ ٚثّٓ جبء ِؼىُ ِٓ اٌىجبض ٚاٌصغبض ػنٕنسِنب أنزنفن
حطِخ اٌحك  ،اٌُ رؼٍُ أْ اٌحك ٠ؼٍٚ ٛال ُ٠ؼٍ ٝػٍ ، ٗ١اٌُ ِ
أٍ٘ٗ ٚثبضٚا ف ٟاٌؼطاق .
أٙ٠ب اٌطئ١ػ ٠ىفٌّ ٟثً زٌٚزه اٌؼظّٚ ٝل١بزرٙب ِٛاصٍخ اٌىصة ٚاٌرساع ٚاٌزضٌٍ ، ً١مس حؽجزه أٚؼبط ٚاؼؼخ فن ٟاٌنؼنطاق ٚاألِنخ
ٚاٌؼبٌُ ٚأب ِٕ ُٙألٔه ؼٛف رٛلف ٘صا االٔ١ٙبض األذاللٚ ٟاٌم ّٟ١اٌص ٞأحسضد اٌ ٗ١اإلزاضح اٌز ٟؼجمزه وّب ٚصفٗ ٚظ٠ط ذنبضجن١نزنٙنب
ثؼس أْ ٚذعٖ ضّ١طٖ ٚأٔجٗ ٚ ،لف أِبَ اٌؼبٌُ وٍٗ ٕ٠سة حظٗ ٍ٠ٚؼٓ ِٓ غشٗ ٚذسػٗ ٚوصة ػٍ ، ٗ١اٌُ رؽبي ٔفؽنه ػنّنٓ اشنؼنً
اٌفزٕخ اٌطبئف١خ ف ٟاٌؼطاق ٚأؼػ ٌٙب و ٟرجم ٝرٕرط ف ٟجؽُ اٌؼطاق اٌ ٝاألثس  ،أحؽجزُ أْ ٘صا اٌنىنصة ٚاٌنزنع٠ٚنط ٚاٌنزنظنٍن١نً
ٚاٌرساع ٕ٠طٍ ٟػٍ ٝشؼت اٌؼطاق اٌحضبض ، ٞشؼت اٌؼطاق اٌؼظ ُ١اٌصٚ ٞضغ اإلٔؽبٔ١خ ػٍ ٝجبزح اٌزطٛض اٌحنضنبض ٞحن١نٓ ونبٔنذ
زٌٚزىُ ف ٟغ١ب٘ت إٌؽ١بْ .
أٙ٠ب اٌطئ١ػ اٌُ رؼٍُ أٔىُ لس ؼٍّزُ اٌؼطاق ثطِزٗ اٌ ٝػصبثبد طبئف١خ رصثح اٌؼطال ٓ١١ػٍ ٝاٌ٠ٛٙخ ٚٚفطرُ ٌ ُٙوً اٌسػُ ٚاٌّؽبٔسح
طٍ١خ ٚجٛزوُ اٌؼؽىط ٞف ٟاٌؼطاق .
أٙ٠ب اٌطئ١ػ أٚثبِب ضئ١ػ اٌٛال٠بد اٌّزحسح األِط٠ى١خ الظاي ث١سن اٌٛلذ ضغُ أٗ لص١ط ٌى ٟرصحح ثؼ

اٌص ٞرؽزط١غ رصح١حٗ ٚرنؼن١نس

اٌؼطاق اٌ ٝأٍ٘ٗ اٌ ٝشؼجٗ  ،ثمطاض ربض٠ر ٟضج ٌٟٛجطٞء و٠ ٟحفع ٌه اٌزبض٠د ٚإلزاضره ٌٚشؼجه األِط٠ىِ ٟبء اٌٛجٗ ١٘ٚجنخ اٌنسٌٚنخ
اٌؼظّ ، ٝألٛي ٘صا ضغُ أٔىُ ال رٍّى ْٛاٌ َٛ١شٟء ِٓ اٌزأث١ط اٌحبؼُ ػٍ ٝاألٚضبع ف ٟاٌؼطاق ٚاألِط اصجح ونٍنٗ ثن١نس حنٍن١نفنىنُ
االؼزطار١ج ٟا٠طاْ اٌصف٠ٛخ ٚ ،إّٔب وً ِب ػٕسوُ ِٓ ٚجٛز ف ٟاٌؼطاق اٌ ِٓ َٛ١ثشط ٚػّالء ٚجٛاؼ١ػ وٍ ُٙاٌ٠ َٛ١ؼزجنط ْٚثنحنىنُ
األؼطٌ ٜس ٜحٍ١فىُ االؼزطار١ج ٟا٠طاْ اٌصف٠ٛخ ِزِ ٝب شبءد ِٚزِ ٝب لطضد .
اٌُ رؽبي ٔفؽه ٚرؽبي ِٓ رثك ثٗ ِٓ إزاضره أ ٓ٠ش٘جذ أِٛاي اٌؼطاق  ،اٌُ رؽبي ٔفؽه ٚأٔذ اٌّؽؤٚي األٚي أِبَ هللا ػنٓ حن١نبح
اٌشؼت اٌؼطال ٟطٍ١خ ؼٕ ِٓ ٓ١احزالٌىُ و١ف ٠ؼ١ش اٌ َٛ١شؼت اٌؼطاق اٌص ٞجئزُ ٌزحط٠طٖ ِٓ أٍ٘ٗ ٚؼنٍند جنٍنسٖ ِنٓ ٌنحنّنٗ
ٚؼٍد ٌحّٗ ػٓ ػظّٗ ٚجطػزّ ٖٛاٌؽُ اٌعػبف  ،ال ِبء ٚال ِجبضٚ ٞال وٙطثبء ٚال صحخ ٚال رؼٍٚ ُ١ال ططق ٚال آِ ٚال غنصاء ألٚؼنبط
ٚشطائح وج١طح ِٓ شؼجٗ .
أٔب أؼئٍه اٌ َٛ١أٙ٠ب اٌطئ١ػ ٚثبؼزطبػزه أْ رج١ت أ ٚال رج١ت ألٔه لبزض ِٚمزسض اٌ ، َٛ١فى١ف ثه ٠ َٛ٠ؽبٌه اٌم ٞٛاٌؼع٠ع اٌص٠ ٞؼنٍنُ
ِب رٛؼٛغ ثٗ ٔفؽه ِٓ أفىبض ٛٔٚا٠ب ػسٚأ١خ  ٛ٘ٚالطة اٌ١ه ِٓ حجً اٌٛض٠س .
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ِبرا عزج١ت غذاً أٙ٠ب اٌشئ١ظ  َٛ٠رأر ٟهللا ػجذاً فشداً ٚد١ذاً ضؼ١فبً رٌ١ال ً ال جٛ١ػ ِؼه ٚال أعبطٚ ً١ال صٛاس٠خ  ،أٗ ٠وِ َٛوؼوٍو َٛال
رٍّه فٔ ٗ١فظ ٌٕفظ شٟء ٚاألِش ِٛ٠ئز هلل  ،أٗ ِ َٛ٠شٛٙد ٠مبي ف ٗ١لف ُ٘ٛأِ ُٙغؤ ، ٌْٛٚاٌُ رغبي ٔفوغوه أْ ووٕوذ غو١وش
ِىزشس ٌّب دصً ٌشؼت اٌؼشاق  ِٓ ،لزً سجبٌىُ ٚجٕٛدوُ ف ٟاٌؼشاق  ،فّٓ دِش ػذرىُ ٚآٌزىُ اٌؼغىش٠خ  ِٓٚلزٍٚ ُٙو١ف لوزوٍوٛا
ٌّٚبرا لزٍٛا  ،اٌُ رغبي ٔفغه ػٓ رىبٌ١ف غضٚوُ ٌٍؼشاق  ِٓ ،إثش ػٍ ٝالزصبدوُ ٚػٍ ٝد١بح شؼجىُ ٚدز ٝػٍِ ٝغزموجوً ٚجوٛد
دٌٚزىُ  ،أٔب أج١جه ثّثً ٚادذ ٌض١ك اٌٛلذ ٌٚغؼخ اٌّٛضٛع ٚ ،أٔجأن ثبْ اٌّمبِٚخ اٌٛطٕ١خ اٌجبعٍخ ِمبِٚخ شؼت اٌؼشاق ٘و ٟاٌوزوٟ
لزٍزٚ ُٙاْ ػذدُ٘ اٌذم١م ٟاٌز ٞرغزشرُ ػٍ ٛ٘ ٗ١اوثش ِٓ ( )75٫000عجؼخ ٚخّغ ْٛاٌف لز ِٓٚ ، ً١اٌؼ١ت ووً اٌوؼو١وت ػوٍوٝ
دٌٚزىُ اٌؼظّ ِٓٚ ٝاٌّٙبٔخ ٚاٌّزٌخ وً اٌّٙبٔخ ٚاٌّزٌخ أْ رزٕىشٚا ٚرزغزشٚا ػٍ ٝلزالوُ ٚ ،أٌٛ ٟاثك أ٠وٙوب اٌغو١وذ اٌوشئو١وظ أْ
اٌذم١مخ عزظٙش ٚع١زاع ٘زا اٌؼذد ػٍ ٝاٌّأل  ،ع١ظٙشٖ اٌخ١ش ِٓ ْٚأثٕبء اٌشؼٛة األِش٠ى١خ شئذ إَ أثو١وذ ٚعو١وظوٙوش ووً ِوب
رغزشرُ ػٍ ٗ١ف٘ ٟزا اٌغض ٚاٌجشثشٌ ٞشؼت اٌؼشاق دز ٝص١غخ ٘ضّ٠زىُ اٌ َٛ١اٌشٕؼبء  ،أِب ٔذٓ شؼت اٌوؼوشاق ٚطوالئوؼوٗ اٌوثوٛس٠وخ
ِٚجب٘ذ ٖٚلذ صّّٕب ٚػضِٕب ٚرٛوٍٕب ػٍ ٝهللا ِٕز اٌٌ َٛ١غضٚوُ اٌجشثشٌ ٞجٍذٔب اٌؼض٠ض أْ ٔخٛض اٌصشاع اٌّمذط ِغ اٌغضاح اٌطغبح اٌجغوبح
ثىً أثؼبدٖ ٚثىً ػّمٗ ٚثىً شّٚ ٌٗٛف ٟوً ِ١بد ، ٕٗ٠جٙبداً ِمذعبً دز ٝاٌزذش٠ش اٌىبًِ ٚاٌشبًِ ٌجٍذٔب ِّٙب طبي اٌوضِوٓ ِوٙوّوب
غٍذ اٌزضذ١بد ٚعزش ِٓ ْٚاألج١بي اٌمبدِخ الغٚ ٝأِش ِّب سأ٠زِّٕ ٖٛب .
أٙ٠ب اٌشئ١ظ أٔب أرذذس إٌ١ه ٚاٌ ٝاٌؼبٌُ وٍٗ اٌ ِٓ َٛ١جٕٛة اٌؼشاق اٌؼش٠ك  ِٓ ،ر ٞلبس اٌذضبسح ِٓ ر ٞلبس اٌؼشة  ،فبػٍوُ ٌٚو١وؼوٍوُ
اٌؼبٌُ وٍٗ أْ اٌجٙبد ٚاٌىفبح اٌّغٍخ ضذ اٌغضاح ٚأل ٞلطش ِٓ ألطبس اِزٕب ٘ ٛدٌٕ ٓ٠ب ِ ٛ٘ٚز٘ت ٌٕب  ٛ٘ٚػٕذٔب ػم١ذح  ،ػم١ذح دو١وبح
ثبثزخ ساعخخ ال رزغ١ش ٕ٠ ،بَ ِؼٕب ٠ٚغز١مع ِؼٕب ٠ٚأوً ٠ٚششة ِؼٕب  ٛ٘ٚ ،دز ٝإٌفظ اٌزٔ ٞزٕفغٗ ٌٍذ١بح  ٛ٘ٚ ،اٌّبء اٌزٔ ٞشوشثوٗ
فال ِجبي ٌجمبء اٌغضاح ٚال ثأ ٞشىً ِٓ األشىبي ٚا ٞص١غخ ِٓ اٌص١غ  ،عٕمبرً ٔٚجب٘ذ اٌٛجٛد االعزؼّبس ٞثبٌغالح ٚثىً اٌٛعوبئوً
األخش ٜاٌّزبدخ ثؼذ أْ أٔجضٔب ِّٙخ اٌصشاع اٌؼغىش ٞاٌّجبشش ثٕصش عبدك ِٚج ٓ١ثئرْ هللا ٚلٛرٗ اٌم٠ٛخ  ،عٕمبرً ثوبٌغوالح ٚثوىوً
اٌٛعبئً اٌّزبدخ وً ا٢ثبس اٌز ٟرشوزّ٘ٛب ٌخذِخ ِصبٌذىُ ِٚشبس٠ؼىُ االعزؼّبس٠خ اٌجغ١ضخ ٚخبصخ ػٍّ١زىُ اٌغ١بع١خ ثوشِوزوٙوب ،
سِٛص٘ب ٚدعزٛس٘ب ٚوً فؼً أ ٚرأث١ش رشوزٗ ٘زٖ اٌؼٍّ١خ ػٍ ٝاسض اٌؼشاق ٚف ٟشؼجٗ ٠ذي ػٍٚ ٝجٛدوُ اٌغ١وش ِشوشٚع فو ٟثوٍوذٔوب
ٚعزٕذَ إداسرىُ ٔذاِخ ٘ ٟأِش ٚألغٔ ِٓ ٝذاِزىُ ػٍ ٝادزالٌىُ ٌٍؼشاق .
ألٛي ٘زٖ ٘ ٟاٌذم١مخ إال ارا رذاسوزُ ٚصذذزُ لشاسوُ اٌظبٌُ اٌجبئش اٌغ١ش أٔغبٔٚ ٟاٌغ١ش أخالل ٟفِ ٟذبٌٚوزوىوُ ٚإصوشاسووُ ػوٍوٝ
رغٍ ُ١ثٍذٔب إل٠شاْ اٌصف٠ٛخ  ،إل٠شاْ ٚأزُ رؼشفِ ْٛب ثٕٕ١ب ٚثٕٙ١ب ٚأىُ رؼشفِ ْٛب فؼٍذ ف ٟاٌؼشاق ٚأٍ٘ٗ ف ٟظً ادزوالٌوىوُ ٚروذوذ
دّب٠زىُ ِٓ خالي ػّالئٙب ٚأجٙضرٙب اٌظالِ١خ ٚ ،اْ رؼ١ذٚا اٌؼشاق اٌ ٝأٍ٘ٗ اٌ ٝشؼجٗ شئزُ إَ أث١زُ .
أٙ٠ب اٌشئ١ظ فغ١ذٍّىُ شؼت اٌؼشاق ِٚمبِٚزٗ ِغؤ١ٌٚخ وً ِب ع١ذصً الدمبً ٌٍؼشاق ٚشؼجٗ  ،وّب دٍّىُ ِغؤ١ٌٚخ وً ِب دصوً
ِٓ  َٛ٠دخٌٛىُ اٌؼشاق اٌ َٛ٠ ٝخشٚجىُ ِٓ لزً ٚرذِ١ش ٚرشش٠ذ ٚرفز١ذ ٌٛدذح اٌؼشاق ٚٚدذح شؼجٗ األصٌ١خ ثأثبسح إٌؼشاد اٌطوبئوفو١وخ
ٚاٌؼشل١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ اٌّغ١غخ  ،فزالدمىُ األج١بي ج١ال ً ثؼذ ج١ٌ ً١ظ ف ٟاٌؼشاق فذغت الْ اٌؼشاق جضء ِٓ أِخ د١خ ثوبئوشح ٔوب٘ضوخ
فزّزذ ِالدمزىُ ػٍ ٝاِزذاد اٌٛطٓ اٌؼشث ٟاٌىج١ش ٚ ،اْ ٘زا ٘ ٛاٌذك اٌّمذط ٌشؼجٕب ألشرٗ وً اٌششائغ اٌغّب٠ٚخ ٚووً اٌوموٛأو١وٓ
ٚاٌّٛاث١ك اٌذ١ٌٚخ .

أَها الرفاق فٍ ذٌ قار
أَها المجاهدون فٍ جنىبنا العزَز
أَها العراقُىن الغُاري النشامً  ،أبناء ورجال المقاومة المسلحة وغُر المسلحة

ص٧

إٔٔا أٌ َٛ١مف تفعً هللا ػٍ ٝسأط ِٕؼطف ذاس٠خ٘ ٟائً لذ غ١ش وً اٌّٛاصٚ ٓ٠اٌّؼادالخ ٚاٌذغاتاخ ٚاالعرشاذ١جي١ياخ اٌيري ٟويأيد
عائذج لثٍٗ ٚاٌز ٞواْ ٠م َٛػٍ ٗ١اٌى١اْ اٌذ٠ٚ ٌٟٚرذشن ػٍ ٝأعاعٙا ٚتٙا .
ٚألٛي ٌّٓ ٠غرثمً ٘زا اٌىالَ ٠ٚغرىثشٖ ػٍٕ١ا أ ٌّٓ ٚال ٠ف٠ٚ ّٗٙؼِ ٟؼأ ، ٗ١فٍ١ز٘ة اٌِ ٝغ١شج اٌىفاح اٌّغٍخ  ،اٌيِ ٝغي١يشج
اٌجٙاد ِٚماِٚح اٌشؼة األعطٛس٠ح ف١ذسط ِغاس٘ا ٚأدائٙا ٚػطائٙا تؼّك ِغ اٌغضاج اٌطغاج ٌى٠ ٟغرط١غ أْ ٠ش ٜإٌرائج اٌر ٟغ١يشخ
ِجش ٜاٌراس٠خ تشِرٗ ١ٌٚ ،ذسط ١ٌٚذلك ف ٟدجُ اٌّماِٚح ٛٔٚػٙا ٚلذساذٙا اٌّاد٠ح ٚاٌؼغىش٠ح ٚاٌثشش٠ح ِغ ظشٚفٙا اٌّذٍ١ح ٚاٌؼشتي١يح
ٚاٌذ١ٌٚح  ،ثُ ٠ذسط دجُ اٌؼذٚاْ ِٚا ٍّ٠ه ِٓ ِغرٍضِاخ اٌصشاع ٚاٌمراي ػغىش٠اً ٚع١اع١اً ٚإػالِ١اً ٚإِ١اً ٚالرصاد٠اً ٚػٍّ١اً ٚفٕ١ياً ،
ػٍ ٝأْ ال ٕ٠غ ٝاٌىزب ٚاٌخذاع ٚاٌرعٍٚ ً١اٌرش٠ٛش ٚاٌرض٠ٚش اٌز ٞجاءخ تٗ إداسج اٌغضاج وؼاًِ لٛج ٘ائً ِعاف اٌ ٝلٛاٖ األخيش، ٜ
ِٓ ٠ز٘ة اٌ٘ ٝزا اٌثؼذ ٠ٚؼرّذ اٌٛعائً اٌصذ١ذح ف ٟاٌرذل١ك ٚاٌرم ُ١١ع١جذ اوثش أػجٛتح ِٓ ػيجيائية اٌيرياس٠يخ ٚعي١يجيذ اويثيش
أعطٛسج ِٓ أعاغ١ش اٌراس٠خ ِ٘ ٟماِٚح اٌشؼة اٌؼشال ٟاٌؼظٚ ، ُ١ع١جذ اوثش ِؼجضج وشَ تٙا اٌم ٞٛاٌؼض٠ض شؼة اٌؼشاق ِٚماِٚيريٗ
ٚ ،ع١جذ لطؼاً أْ أِش٠ىا ٘ضِد ِغ دٍفائٙا اٌىُثش شش ٘ضّ٠ح ٚخشجد ِٓ اٌؼشاق ٌ١ظ تّاء اٌٛجٗ اٌز ٞػشظٕاٖ ػيٍي ٝأٚتياِيا ٚإٔيّيا
خشجد تغٛاد اٌٛجٗ ٚ ،ع١الدمٙا شؼة اٌؼشاق ج١ال ً تؼذ ج ً١اٌ َٛ٠ ٝاٌم١اِح أْ ٌُ ذٕصفٗ ٚذؤد ٞدمٗ واِال ً  ِٓٚ ،اُ٘ دمٛلٗ أْ
ذؼ١ذٖ اٌ ٝأٍ٘ٗ  ،ا ٞأْ ذؼ١ذ اٌؼشاق اٌ ٝشؼة اٌؼشاق ٚذؼرزس ٌشؼة اٌؼشاق ٚذثذ ٞاعفٙا اٌشذ٠ذ ٌغض. ٖٚ
١ٌٚؼٍُ شؼة اٌؼشاق اٌؼظٚ ُ١غالئؼٗ اٌثٛس٠ح اٌّجا٘ذج اٌّماِٚح اٌشافعح ٌالدرالي أْ اإلِثش٠اٌ١ح األِش٠ى١ح ٌيُ ذيٛويً أديذاً ٌيريٕيفي١يز
ِششٚػٙا  َٛ٠أغذاتٙا ٘زا ٚ ،إّٔا ٘ ٟعٍّد اٌؼشاق وٍٗ إل٠شاْ ٚػّالئٙا ِغ ظّأاخ ِٓ ا٠شاْ ٌرٕف١ز تؼط اٌّصاٌخ األِش٠ى١ح غ١يش
اٌّششٚػح ف ٟاٌؼشاق ٚاألِح ٚف ٟإٌّطمح ٚ ،اُ٘ ٘زٖ األ٘ذاف اٌر ٟذؼٙذخ ا٠شاْ ترٕف١ز٘ا ٘ ٟأٚال ً االعرّيشاس تيريفيىي١يه اٌيؼيشاق
ٚذذِ١ش ٚدذذٗ اٌٛغٕ١ح ٚاالجرّاػ١ح ٚذجضئرٗ ٚإٌغاء دٚسٖ اٌ ٝصِٓ تؼ١ذ جذاً  ،در ٝذغرط١غ اإلِثش٠اٌ١ح األِش٠ى١ح ٚدٍ١فرٙا اٌصيٙي١ئٛي١يح
ِٓ ذذم١ك األ٘ذاف األخش ٜف ٟاٌؼشاق ٚاألِح ٚإٌّطمح  ِٓٚ ،اُ٘ ذٍه األ٘ذاف ٘ ٛإتماء أعاط ٌٍرٛاجذ اٌؼغىش ٞف ٟاٌؼشاق اٌيٝ
أِذ تؼ١ذ ٚذذد ص١غ شرٚ ، ٝاٌٙذف األخش ٘ ٛاٌجأة االلرصادٚ ٞػٍ ٝساعٗ إٌفػ ٚ ،اٌٙذف األخش ٌى ٟذأخز إعشائ ً١اٌٍم١طح ويً
دش٠رٙا ٚسادرٙا ف ٟذذم١ك أ٘ذافٙا إللاِح دٌٚرٙا اٌىثش ِٓ ٜإٌ ً١اٌ ٝاٌفشاخ .
أػط ٟإل٠شاْ ٘ ٛاٌذاق اٌؼشاق تٙا أسظاً ٚعّاء ٚشؼثاً ٘ ،زا ٘ ٛاٌذاي اٌ َٛ١ف ٟاٌؼشاق ذ ّٓ١ٙػيٍي١يٗ فيؼيٍي١ياً ا٠يشاْ
إِا اٌثّٓ اٌزُ ٞ
ٚتذػُ ِٓ أِش٠ىا ٚذمٛد فِ ٗ١ششٚع اٌرفش٠ظ ِٓ الص ٝجٕٛتٗ اٌ ٝالص ٝشّاٌٗ ٚ ،ت١ذ٘ا وً اٌم ٜٛاٌشعّ١ح اٌفاػٍح ِيا ٠غيّيٝ
تاٌج١ش ٚاٌششغح ٚاألِٓ ٚاالعرخثاساخ ٚاٌّفاصً األعاع١ح ف ٟاٌغٍطح اٌّذٔ١ح ٚ ،اْ اعرّش ٘زا اٌٛظغ ٚاٌرصؼ١ذ تذ ْٚسد ٚغيٕيٟ
أٚال ً ِٓ اٌشؼة ِٚماِٚرٗ ٚ ،ل ِٓ ِٟٛاالِح ٚأٔظّرٙا ٚشؼثٙا  ،فغ١ذصً اٌطٛفاْ ف١غشق اٌؼشاق ٚاألِح ِؼاً ٚ ،أٚي ِيا عي١يذيّيٍيٗ
اٌطٛفاْ تؼذ اٌؼشاق ٠ٚىٕغٗ ِٓ األسض ُ٘ دىاَ اٌخٍ١ج ٚد ٌُٙٚاٌظأ ٓ١خطأ تاْ أِش٠ىا ٚاٌغشب عرٛفش ٌ ُٙاٌذّيا٠يح ِيٓ اٌيطيٛفياْ
اٌصف٠ ُ٘ٚ ، ٞٛش ْٚتأػ ُٕٙ١اٌ ٝأِش٠ىا و١ف سوؼرٙا اٌّماِٚح اٌؼشال١ح اٌثاعٍح ِغ أخرٙا ِماِٚح أفغأغراْ ٠ ُ٘ٚ ،ش ْٚتأَ أػ١يٕيٙيُ
و١ف ذرشٔخ ٚو١ف ذرخثػ ٚو١ف ذخاذً ٚذرغرش فِٛ ٟظٛع اٌؼذٚاْ ػٍ١ٌ ٝث١ا د١ث دفؼد تإٌاذ١ٌ ٛرصذس اٌؼذٚاْ ٚ ،في ٟعيٛس٠يا اٌي١يَٛ
و١ف ذرغرش ٚذذفغ ػّالئٙا ٚدٍفائٙا ِٓ دٚي إٌاذٚ ٛدٚي اٚستا ِٓ اٌخٍف ٠ ُ٘ٚ ،شٙٔٚا اٌ َٛ١تأَ أػ ُٕٙ١و١ف ذرغرش ٚذشذيؼيذ فيشائصيٙيا
ِٓ ا٠شاْ ٚذٙذ٠ذاخ ا٠شاْ .
٘ؤالء اٌذىاَ اٌز ٓ٠اعمطٛا وً اػرثاس ٌذٕ٠ا الدرشاٌِ ، ُٙمذ اعرخذِٛا أِٛاٌ ُٙاٌر ٟ٘ ٟثّٓ ٔفػ اٌؼيشب تيريصيشف أػيذاء اٌشيؼية
اٌؼشالٚ ٟأػذاء االِح  ،فّٕ ُٙاٌ ٝاٌّٛ٠ َٛ١ي اٌّ١ٍ١ش١اخ اٌصف٠ٛح اٌطائف١ح ٌمرً اٌشؼة اٌؼشالٚ ٟدر ٝاٌز٠ ٞؼا ْٚتؼط اٌيجيٙياخ
اٌٛغٕ١ح ٠شرشغ ػٍٙ١ا ػذَ اٌرؼا ْٚأ ٚاٌٍماء ِغ اٌثؼث ِٚماِٚرٗ اٌّج١ذج ٘ ،زٖ اٌّماِٚح اٌر٘ ٟضخ ٚخٍخٍد أسواْ اإلِثش٠اٌ١ح ٚأسػثد
ػّالئٙا ٚأرٔاتٙا  ،فال ٕ٠اَ اٌ َٛ١ادذ ِٓ ػّالئٙا اٌٍ ً١إال ٚفشائصٗ ذشذؼذ ٚذشذجف ِٓ اٌثؼث ِٚماِٚرٗ اٌثاعٍح .

ص٨

فؤّْا اىٗ ً٘ٞفٕ ٜزٓ األٝاً اىخ٘اىذ ٕ ً٘ٝجشج اىحثٞة اىَصطف ( ٚصي ٚهللا ػيٗ ٔٞعيٌ ) اىر ٜغٞشخ ٍجش ٙاىراسٝخ ف ٜذيل اىَشحيةح
ٍِ ذاسٝخ اىؼشٗتح  ،شٌ  ً٘ٝاعرشٖاد عٞذ شثاب إٔو اىجْةح ٗسٝحاّةح سعة٘ىٔ ( صةي ٚهللا ػيٞةٔ ٗعةيٌ ) اىةز ٛأعةظ ىْةا تَ٘ فةٔ
اىثط٘ىٗ ٜاعرشٖادٓ ٘اػذ ٗٗظغ ىْا دسٗعاً ف ٜاىصثاخ ػي ٚاىَثادئ ٗف ٜاىذفاع ػِ اىؼقٞذج  ،شٌ ٗ ً٘ٝالدج عةٞذّا اىَةغٞع ػيٞةٔ
اىغالً سع٘ه اىحشٝح ٗاىَحثح ٗاىغالً ٗاإلخاء ٗاىرغاٍع  ،شٌ  ً٘ٝاالّرصاس اىرةاسٝخ ٜىةشؼة اىؼةشام ٍٗقاٍٗرةٔ اىثاعةيح ػية ٚة٘ٙ
اىغضٗ ٗاالحراله  ،شٌ  ً٘ٝذؤعٞظ جٞش اىؼشام اىَجٞذ جٞش اىؼشٗتح اىز ٛػي ٚأمراف سجاىةٔ اٍةد اىَقاٍٗةح ٗتةٔ ٗتشجاىةٔ اّرةصشخ
ٗحطَد جثشٗخ اإلٍثشٝاىٞح ٗاالعرؼَاس  ،فؼيٕ ٚؤالء اىحناً أُ ٝرشاجؼ٘ا ٗٝصحح٘ا َٗٝذٗا اىَقاٍٗح تنةو ٍةا ذحرةاض مة ٜذَةع ٜفةٜ
اىرصذ ٛىيَششٗع اىفاسع ٜاىصف٘ٗ ، ٛاال فاُ اىشؼة اىؼظ ٌٞعٞيؼِ مو ٍِ ٝرَاد ٙف ٜاىخٞاّح ٗاىؼَاىح ٗ ،احزسٗا ٝا حنةاً اىؼةشب
جَٞؼاً ٗاػيَ٘ا أُ ٍِ ٝيؼْٔ اىراسٝخ ٗٝيؼْٔ اىشؼة عٞطشد ٍِ سحَح هللا فال ذقثو ىٔ ذ٘تح .
ٍِ ْٕا ٍِ ر ٛاس اىؼشٗتح ٗتاعٌ أتْائٖا اىغٞاس ٙاألٍاجذ أ ٘ه ٗٝو ىيؼشب ٍِ شش ذ ا رشب  ،أ ٘ه ٕزا ىحنةاً االٍةح اىقاتةع ِٞػيةٚ
أٍ٘اه االٍح ٗإٍناّاذٖا ٝؼٞصُ٘ فٖٞا فغاداً ٗاألٍح ذحرشم ٗاىط٘فاُ ذ أحاغ تٖا .
أٖٝا اىحناً اىؼشب عرْظش اىٞنٌ اىَقاٍٗح ٗشؼثٖا األت ٜتؼذ اىرحشٝش  ،فرحغث٘ا مٞف ذْظش ػيٞنٌ ٗمٞةف عةٞنُ٘ حةاىنٌ ٕٗة ٜذقاذةو
راال ً أعط٘سٝاً ػي ٚاٍرذاد ذغغ عْ٘اخ ٝٗ ،قذً شؼثٖا اىؼشت ٜاألت ٜامصش ٍِ ٍيّٗ ُ٘ٞصف اىَي ُ٘ٞشٖٞذ ٗذْرصش ػي ٚاػرٗ ٚا ة٘ٙ
٘ج ف ٜاألسض ٗ ،ىٌ َٝذ اىٖٞا أٗ ىٌ ذَذٗا اىٖٞا ٝذ األخ٘ج ٗٝذ اىَغاػذج ٗٝةذ اىَةغاّذج  ،اّة ٜأ ة٘ه اىٞةً٘ تاعةٌ اىَقاٍٗةح ٗتاعةٌ
شؼثٖا اىصائش اىَْرصش ىٖؤالء اىحناً مٞف عٞنُ٘ حاىنٌ ارا اّرصش اىَششٗع اىصف٘ ٛاىفاسع ٜف ٜاىؼشام ال عةَع هللا  ،أ ة٘ه ىحنةاً
االٍح اى ً٘ٞأُ أٍشٝنا اإلٍثشٝاىٞح اىَؼرذٝح ذ ٕشتد ٗخشجد ٍِ اىؼشام اى ٚغٞش سجؼح ٗىٞظ ىٖا اى ً٘ٞاٗ ٛج٘د فاػو داخو اىؼشام تةو
ٗال ٝزمش ذجآ اىَقاٍٗح ٗ ،ىٞظ ىٖا ا ٛذؤشٞش حقٞق ٜفاػو ػي ٚاٝشاُ ٍٗششٗػٖا ف ٜاىؼشام  ،فٌَ ذخافُ٘ أٖٝا اىغادج ٍٗةٌ ذرٖٞثةُ٘
 ،أ ٘ه مٞف عٞنُ٘ حاىنٌ ارا اّرصش اىَششٗع اىفاسع ٜاىصف٘ ٛف ٜاىؼشام ال عَع هللا ٗاغو تشاعٔ ػيٞنةٌ ٕ ،ةو ّةغٞرٌ إٔةذاف
( اىص٘سج اإلٝشاّٞح ) ذجآ االٍح ٕ ،و ّغٞرٌ ٍششٗع ذصذٝش اىص٘سج  ،فاُ ٍؼشمرْا اىٍ ً٘ٞغ اىَششٗع اىفاسع ٜاىصف٘ ٛحةصشاً ٍٗةا ذثقةٚ
ٍِ ٗج٘د فٖ٘ ػي ٚاىٖاٍش  ،فاػيَ٘ا أٖٝا اىحناً أُ أٍشٝنا ال ذحرشً أحذاً ٗال ذذافغ ػِ أحذ إال فة ٜاغةاس ٍةصاىحٖا اىغةٞش ٍةششٗػح ،
فاُ ظَْد ىٖا اٝشاُ ٍصاىحٖا اىغٞش ٍششٗػح ف ٜأساظٞنٌ ٗفّ ٜفطنٌ خاصح اّرٌ أٖٝةا اىخيٞجٞةُ٘ عةرثٞؼنٌ أٍشٝنةا تاىةغ٘م اىةزٛ
تاػد تٔ ٍثاسك ٗتاػد ف ٔٞاتِ ػيٗ ٜتاػد مو ػَالئٖا ٗأرّاتٖا ػي ٚغ٘ه ذاسٝخٖا األع٘د .
ٍِٗ ْٕا ٍشج أخش ٍِ ٙر ٛاس اىؼشٗتح أ ٘ه ىشٍ٘ص اىؼَيٞح اىغٞاعٞح اىثغٞعح أُ أصٍرنٌ اى ٜٕ ً٘ٞأٍش حرٍَٗ ٜشعً٘ تنو ذفاصةٞئ
ف ٜغٖشاُ ٝٗ ،ششف ػي ٚذْفٞزٓ ٍا ٝغَ ٚتة ( اىرحاىف اى٘غْ ( ٕ٘ٗ ) ٜاىرحاىف اىطائف ) ٜتنو أغشافٔ ىالعرح٘ار ػي ٚاىؼشام شةٌ
االّطالم اى ٚاالٍح ٗحغة إٔذاف ( اىص٘سج اإلعالٍٞح ) ٗاىنو أدٗا أدٗاسٌٕ مَا ٍشعً٘ ىٌٖ فٕ ٜزا اىَةششٗع اىخطةٞش  ،فةال ذيٍ٘ة٘ا
اىَاىنٗ ٜال ذيٍ٘٘ا ( حضب اىذػ٘ج ) فٌٖ جَٞؼاً ٍؤٍ٘سُٗ حر ٚجشدٗمٌ ٗجشدٗا مو ششمائٌٖ ف ٜاىجشَٝح ٗف ٜاىؼَاىةح ٍةِ مةو ةذسج
ىيرصحٞع حر ٚىَشاسمرٌٖ ف ٜجشَٝح ذْفٞز ٍششٗع االحراله  ،أ ٘ه ىشٍ٘ص ( اىؼشا ٞح ) ال ذعحن٘ا ػية ٚأّفةغنٌ ٗػيةٍ ٚةِ ٍؼنةٌ
ٗػي ٚاىجَإٞش اىر ٜاّرخثرنٌ فؤّنٌ ذشُٗ تؤً أػْٞنٌ ٍْةز اعةريٌ اىَةاىن ٜىضٍةاً اىةغيطح ظةَِ اىؼَيٞةح اىغٞاعةٞح اىَخاتشاذٞةح
اإلجشاٍٞح ٕٗ٘ ٝؼَو تق٘ج ػي ٚذشعٞخ اىَششٗع اىصف٘ٝ ٛشذ ٍِ أصسٓ ٗٝؼاّٗٔ مو اغشاف ( اىرحاىف اى٘غٍْ ٕ٘ٗ ، ) ٜةاض ٗعةٞجٖض
ػيٞنٌ جَٞؼاً ٗاحذاً تؼذ األخش ٗػي ٚمو ٍِ ٝقف أٍاً ٕزا اىَششٗع  ،فال ذيٍ٘٘ا اىَةاىنٗ ٜىٍ٘ة٘ا أّفةغنٌ  ،ىقةذ ٗظةؼرٌ ذحةد ٝةذٓ
دعر٘س االحراله اىثغٞط ٍٗ٘ادٓ اىَصاغح تؼْاٝح فائقح ىخذٍح ٕزا اىَششٗع ٗتٖذف ذفرٞد اىؼشام ٗذذٍٞشٓ ٗاترالػٔ ىقَح عائغح إلٝةشاُ
اىفاسعٞح ٗ ،ظؼرٌ ذحد ٝذٓ اُّ٘ اجرصاز اىثؼس فَرٍ ٚا شاء اجرس ٍْنٌ ٍِ ٝشاء ٗٗ ،ظةؼرٌ ذحةد ٝةذٓ ٍة٘اد اإلسٕةاب فَةرٍ ٚةا
شاء ٗذطيثد ٍصيحح اىَششٗع اذٌٖ ٍِ ٝشاء ٍْنٌ تاإلسٕاب ٗ ،اىز ٛىٌ ذطئ ٍ٘اد االجرصاز ٍٗ٘اد اإلسٕاب عٞقرو تناذَاخ اىةص٘خ ،
ٕٗ٘ تٞذٓ اىغيطح اىَطيقح تغثة اىغطاء اىزٗ ٛفشذٔ ىٔ اإلٍثشٝاىٞح األٍشٝنٞح ٕٗ٘ اىزٝ ٛخطػ ىٔ دٕا ْح اىفشط اىةصف٘ ِٞٝاىَةإشُٗ
تاىخذاع ٗاىَنش ٗاىغذس ٗاىرآٍش ٗاىرضٗٝش ٗاىرعيٞو .

ص٩

نقس رٕضح نكى كم شٙء ثعس االَزربثبد األذٛطح  ،فال عصض نكى انٕٛو نًٍ نى ٚعس انىٗ انىبعت ٔانىٗ يقبٔيزىّ ٔانىٗ يعبضضىزّ ٔانىٗ
صٕضرّ انغًبْٛطٚخ انبعجٛخ ٔ ،إال فبٌ شعت انعطاق انعظٛى ؼٛططزكى يٍ ضحًزّ شط ططزح .
اح ٙٛشعت انعطاق انعظٛى ٔاح ٙٛيقبٔيزّ انجبؼهخ صبَعخ انزبضٚد انغسٚس انًغٛس نهعطاق ٔاأليخ ٔاإلَؽبَٛخ عًعبء  ،احى ٙٛانًعبضضىخ
انطزٚف األي ٍٛنهًقبٔيخ انًؽهحخ ٔانًىااظض ٔانًىؽبَس ٔانىساعى نٓىب  ،احى ٙٛكىم األحىطاض فى ٙااليىخ انىص ٍٚاظضٔا ٔؼىبَسٔا انًقبٔيىخ
انًؽهحخ .
ٔحىسارٓب ٔيضقيٓٛىب ،
اح ٙٛاإلعالو انٕطُٔ ٙانقٕئ ٙانسٔن ٙانص٘ احزضٍ انًقبٔيخ ٔؼبَسْب ٔف ٙانطهٛعخ كُزبة انًقبٔيخ ٔشعطائٓب ُ
ٔيٕاقع اإلعالو انجصطح ٔانًُصٕض ٔ ،يٕاقع انًقبٔيخ ٔيٕاقع انًعبضضخ انصبزقخ األيُٛخ .
اح ٙٛفضبئٛبد انًقبٔيخ ْٔ ٙقهٛهخ عساً ثم ْ ٙاقم يٍ انقهٛهخ  ،فضبئٛخ انطافسٔ ٍٚف ٙظم ظطٔفٓب انًعطٔفخ ٔإيكبَٛبرٓىب ٔانزعايبرٓىب
انز ٙال رؽزطٛع أٌ ررطط عُٓب  ،صى انيضبئٛخ انجبؼهخ انًقبرهخ انبٓٛسح ثحى

قُىبح انىطأ٘ انحىط انىبغبا انجبؼىم  ،شىٓٛسح اإلعىالو

انًقبرم يع أذزٓٛب انعٔضاء ٔانًُصٕض ٔ ،اح ٙٛصبحجٓب انبغبا انًقبرم األخ يبعبٌ انغجٕض٘  ،احى ٙٛيٕاقيىّ انىبغبعخ انجبؼىهخ ضىس
انغعٔ ٔحهيبئّ ٔعًالئّ حزٗ قجم االحزالل ٔثعس االحزالل  ،اثعش نّ فْ ٙصِ انًُبؼجخ انزبضٚرٛخ انععٚعح رحٛخ يهاْىب االعىزعاظ ٔانزقسٚىط
يًٓب كبٌ يٕقيّ يُب ؼبثقبً ٔالحقبً ٔ ،يًٓب ؼٛكٌٕ يٕقيّ يؽزقجال ً يُب ٔيًٓب كبٌ يٕقيُب يُّ ٔيًٓب ؼٛكٌٕ يٕقيُىب يىؽزقجال ً  ،اَىّ
ح

نّ ال اثرؽّ أٔ ال اثرػ يُّ شٙء ٔ ،اَب أرحىسس انٛىٕو عىٍ انزىبضٚد انًغٛىس نًقبٔيىخ انعىطاق انعظًٛىخ أٌ االذزىالء فى ٙاٜضاء

ٔانًٕاقف ٔانؽٛبؼبد ٔحزٗ ف ٙانعقبئس ال ٚهغ ٙانحقٕق أٌ رؽغم ألْهٓب كًب ْ. ٙ
اح ٙٛشٓساء انحعة عهٗ ايزساز يؽٛطرّ انكيبحٛخ انطٕٚهخ يُص انٕٛو األٔل الَطالقّ ٔعهٗ ضأؼىٓى شىٓٛس انحىظ األكىجط قبئىس انحىعة
صساو حؽ ٍٛضحًّ هللا عهٔ ّٛضفبقّ ف ٙانقٛبزح ٔانكبزض انًزقسو .
اح ٙٛشٓساء انًقبٔيخ انٕطُٛخ ٔانقٕيٛخ ٔاإلؼاليٛخ ف ٙانعطاق ٔفهؽطٔ ٍٛنجُبٌ ٔانغعائىط ٔانىصٕيبل ٔاألحىٕاظ ٔأضرٛطٚىب ٔأفغبَىؽزبٌ ،
ٔأقٕل يطح أذطٖ نًٍ ٚؽبل ٔٚزؽبءل عٍ انًقبٔيخ ٔكبَّ ال ٚعطفٓب ٔال ٚعطء شٛئبً عٍ أزائٓب ٔعطبئٓب ٔربضٚرٓب ٔيطععٛبرٓىب  ،أقىٕل نىّ
أٌ انًقبٔيخ عُسَب ف ٙانجعش كبَذ ٔيُص اَطالقزّ األٔنٗ ٕٚو انزأؼٛػ انٗ انٕٛو ٔؼىزجقٗ انىٗ األثىس ْى ٙعقٛىسح صبثزىخ ضاؼىرخ ،
ٔانًقبٔيخ عُسِ يصْت ٔانًقبٔيخ عُسِ صقبفخ ْٕٔٚخ ٔانًقبٔيخ عُسَب ْ ٙانحٛبح انحطح انكطًٚخ انععٚعح انًغٛسح حىزٗ انُيىػ انىص٘
َزُيؽّ  ،فٓ ٙكًب قهُب رُبو يعُب ٔرؽزٛقع يعُب رأكم يعُب ٔربطة يعُب  ،كًىب ْىٕ انغىعٔ ٔاالحزىالل ْىٕ صقبفىخ انغىعاح ْٔىٕ ْٕٚزٓىى
ٔزُٓٚى ٔيصْجٓى ٔعقٛسرٓى انظاليٛخ ٔ ،عه ّٛأٌ ٚزعع يٍ انزبضٚد انطٕٚم نبعت انعطاق ٔٚزعع يىٍ زضٔغ انٛىٕو انجهٛغىخ انىز ٙضءاْىب
ثعٔ ُّٛؼًعٓب ثإشَّ .
رحٛخ ذبصخ انٗ ضعبل انقٕاد انًؽبحخ انجبؼهخ انٗ ضعبل انغٛش انعطاق ٙانعظٛى قبزح ٔآيطٔ ٍٚضجبط ٔعُٕز  ،أظء نٓىى انٛىٕو اظكىٗ
انزٓبَٔ ٙانزجطٚكبد ثبالَزصبض انزبضٚر ٙانص٘ كبَٕا ْى انعًٕز انيقط٘ نًعبضكّ انطبحُخ ٔ ،شنك ثعهًٓىى ٔذىجطارٓى ٔرغىبضثٓى ٔضعٕنزٓىى
ٔثطٕالرٓى ْٔى قس اَزبطٔا عهٗ كم ييبصم انغٓبز يُص انٕٛو األٔل نالحزالل  ،صى أظء نٓى انزٓبَٔ ٙانزجطٚكىبد ثعٛىسْى انًغٛىس فىٙ
انؽبزغ يٍ كبٌَٕ األغط ٔ ،اَُب نُبغت ثقٕح كم انعًهٛىبد انىز ٙرىؽزٓسء انًىٕاطُ ٍٛاألثطٚىبء ٔذبصىخ انىبططخ ٔانغٛىش ٔيٕظيىٕ
اإلزاضح انًسَٛخ ٔحزٗ انصحٕاد الٌ ْاالء عًٛعبً نٛؽٕا أعساء نهبعت ٔيقبٔيزّ ٔإًَب ْى يٕاطٌُٕ ٔ ،اٌ انًؽٛئ ٍٛيُٓى قهٛم عىساً ال
ٚزغبٔظ انٕاحس ثبنًئخ أٔ اقم يٍ شنك  ،أٔنئك انقهىخ انًىؽرط ٍٚيىٍ قجىم انغىعاح ٔعًالئٓىى ٔحهيىبئٓى يًكىٍ انزعبيىم يعٓىى ثبنُىصح
ٔاإلضشبز صى ثبنزرٕٚف ٔيٍ ٚصط يُٓى عهٗ انرٛبَخ ٔانعًبنخ ٚعبيم اَيطازٚبً ثًب ٚؽزح .
رحٛخ اعزعاظ ٔرقسٚط ذبصخ انٗ األؼٕز ف ٙأقيبص األؼط ٔف ٙؼغٌٕ انعسٔ ٔيعزقالرّ طبضق ععٚع ٔضفبقّ ف ٙانقٛىبزح ٔانكىبزض انًزقىسو
صى انصٚ ٍٚهَٕٓى ثعضٔٔ ٍٛٛطُٔ ٍٛإؼالي ، ٍٛٛزيزى ٚب ضعبل ش٘ قبض ٔانٗ يعٚس يٍ انزصعٛس ٔانًالحقخ نيهٕل انعىسٔ انًُٓىبضح فى ٙكىم
انًٛبز. ٍٚ

ص٠١

ٔيطهٕب يٍ كم فصائم انًمأيح أٌ ذذافع ػهٗ أجٓضج انذٔنح انشسًٛح  ،فٓؤالء جًٛؼاً ػشال ٌٕٛيخهصٌٕ نهؼشاق ْٔى جضء يٓمى يمٍ
شؼثّ انثائش ٔكم يٍ يٕلؼّ ٔيسؤٔنٛرّ ٔظشٔفّ .
ذذٛح اػرضاص ٔذمذٚش خاصح انٗ األسٕد ف ٙألفاص األسش ٔف ٙسجٌٕ انؼذٔ ٔيؼرمالذّ طاسق ػضٚض ٔسفالّ ف ٙانمٛادج ٔانكادس انًمرمممذو
ثى انزٚ ٍٚهَٕٓى تؼثٔٔ ٍٛٛطُٔ ٍٛإسالي ، ٍٛٛديرى ٚا سجال ر٘ لاس ٔانٗ يضٚذ يٍ انرصؼٛذ ٔانًالدمح نفهٕل انؼذٔ انًُٓماسج فم ٙكمم
انًٛاد. ٍٚ
ٔانسالو ػهٛكى ٔسدًّ هللا ٔتشكاذّ .

المعتز باهلل
عزت ابراهين الدوري
القائد العام للجهاد والتحرير
القائد العام للقىات المسلحة
11كانىن الثاني 2112

ُ
كتاب املقاومة وإعالمهم املنري
مسية األنصاري
تانشغى يٍ انصخة اإلػالي ٙنمُٕاخ انًذره ٍٛااليٛشكاٌ انًٓضٔئ ٍٛلُٕاخ اإلػالو انصٓٔ َٕٙٛلُٕاخ اإلػالو اإلٚشاَ ٙانصفٕ٘
ٔانمُٕاخ انراتؼح نّ جٓاساً َٓاساَ ٔتانشغى يٍ سٛم انصذف انصفشاء َٔؼٛك إراػاخ انشش ٔفذٛخ أصٕاخ يٕالغ تشاثا ٔانفشاخ ٔغٛشْا
تانؼششاخ  ،فاٌ صٕخ انًمأيح انٓادس دًهّ كراتٓا ٔصذفْٕٛا ٔلُٕاذٓا ٔفضائٛاذٓا انشٓٛذج ٔانًغذٔسج ٔانز ٍٚدٛاْى انشفٛك انًجاْذ
ػضج اتشاْٛى األي ٍٛانؼاو نهذضب انمائذ األػهٗ نهجٓاد ٔانرذشٚش ٔانخالص انٕطُٔ ، ٙسٛظم ْؤالء انجُٕد انًثمفٔ ٍٛانكراب انًجاْذٍٚ
ٚكرثٌٕ تذثش انًؼاَاج ٔتشفٛف لهٕتٓى ٔتذيائٓى سفش انًمأيح انثٓٔ ٙانز٘ ٔثمِٕ ػثش كراتاذٓى انثشج ػهٗ ايرذاد انسُٕاخ انرسغ فٙ
يمأيح انًذرم األيٛشكٔ ٙديغّ تانٓضًٚح انشُؼاء .
ْٔا ْى ٕٚاصهٌٕ جٓادْى انفكش٘ يؼثش ٍٚػٍ ذٕدذ فْٕر ٙانمهى ٔانثُذلٛح انراسٚخ ٙإلداء راخ انذٔس ف ٙيماسػح لٕٖ انثغٔ ٙانضالل
ٔذٓذٚى لالع انظهى ٔانرسهظ ٔانمًغ ٔ ،نمذ لذو انصذفٔ ٌٕٛانكراب لٕافم انشٓذاء ذرشٖ ف ٙيسٛشج انجٓاد انًظفشج ٔذؼشضٕا
نالػرمال ف ٙيؼسكشاخ االدرالل ف ٙتٕكا ٔانًطاس ٔغٛشْا ٔف ٙسجٌٕ انذكٕيح انؼًٛهح  ،كًا ػإَا شرٗ صُٕف انذشياٌ ٔشظف
انؼٛش ٔانًطاسدج ٔانرششد ٔنكٍ ألاليٓى ظهد دادج تراسج تذذج سٕٛف انًمأيح ٔانًماذه ٍٛتانسالح ٔ ،سٛظم يذاد ألالو انًمأيح
ٚسٛم درٗ فجش انُصش انًؤصس ٔاَثالج صثخ انرذشٚش ٔاالسرمالل ٔاٌ غذا نُاظشِ لشٚة .

ص١١

يف الذكزي

التاسعت واألربعني لثىرة  ٨شباط

ثىرة اقتحاميت  ..ودرس جهادي جميد
عباس كاظم العزاوي

ذّس ػٍٕ١ا ٘رٖ األ٠اَ اٌخٛاٌتد اٌتروتس ٜاٌترتاظتؼتح
ٚاألزتؼٌ ْٛصٛزج اٌصآِ ِٓ شثاغ ػاَ  3691ذتٍته
اٌصٛزج االلرذاِ١تح اٌتجتس٠تلتح اٌترت ٟلوتد ػتسغ
اٌدوراذٛز٠ح اٌفسل٠ح ٘ٚتدِتد لتٍتؼتح اٌشتؼتٛتت١تح
اٌّم١رح تمعائٙا ػٍ ٝاٌذىُ اٌفسل ٞاٌد٠ىترتاذتٛزٞ
اٌماظّ ٟاٌر ٞأذسف تصٛزج اٌساتغ ػشس ِٓ ذّتٛش
ػاَ ٚ 3691أذاق شؼثٕا اٌ٠ٛالخ ٚاٌىٛازز ٚأٌتذتك
األذ ٜتإٌعاي اٌمٌ ِٟٛالِح اٌؼست١ح .
فٍمد لاَ إٌظاَ اٌد٠ىراذٛز ِٓٚ ٞأٌرف دِ ٌٗٛتٓ
اٌشؼٛت ٓ١١تّّازظح شترت ٝصتٕتٛف اٌترتؼتر٠تة
ٚاٌمّغ ظد أتٕا شؼثٕا اٌصاتس ٚاٌر ٟذجٍد تاٌمترتً
ٚظذً األتس٠ا فت ٟاٌتّتٛصتً ٚوتسوتٛن ٚتت،تدال
ٚاٌثصسج ٚلاَ تئػداَ اٌؼشساخ ِٓ اٌعثتاغ األدتساز
 ُِٕٙٚاٌش١ٙدٔ ٓ٠اظُ اٌطثمجٍٚ ٟزفؼد اٌتذتاض
ظسٌٚ ٞمد لدَ اٌثؼس ٔخثح ِٓ شتٙتدائتٗ فتٟ
ِجس ٜإٌعاي ظد اٌعٍطح اٌماظّ١ح اٌد٠ىراذٛز٠تح
وّا لدَ وٛوثح أخس ِٓ ٜاٌشٙدا ف٠ ٟت َٛشتٛزج
اٌصآِ ِٓ شثاغ ِٕ ُٙلتذتطتاْ ػتثتد اٌتٍتطت١تف
اٌعاِسائٚ ٟخاٌد ٔاصتس ٚٚجتدٔ ٞتاجتٚ ٟوتاِتً
ػٍٛاْ ٚظؼد ْٚفٍ١خ ِٚؤ٠تد ٚػتّتال اي جتّتاض
ٚػثد اٌمالز إٌؼٚ ّٟ١غ١سُ٘ .
ٚظرثم ٝشؼٍح شٛزج اٌصآِ ِٓ شتثاغ ِرمتدج
ف ٟذوسا٘ا اٌراظؼح ٚاألزتؼٌٕ ٓ١تعرٍ ُٙلزٚظتٙا
اٌصسج ف ٟدعُ إٌصس اٌّثٌّ ٓ١تع١سذٕا اٌجٙال٠تح
اٌظافسج ٚإ٠مال شؼٍح دسوح اٌصٛزج اٌؼست١ح اٌّؼاصسج
ػٍ ٝأزض اٌؼساق اٌطا٘سج ٌ١تشغ ظتٕا٘ا تاٌخ١تس
اٌؼّ ُ١ػٍ ٝاالِح ٚأزجا اٌّؼّٛزج وٍٙا .

البعث قاهز احملتلني وعمالئهم
وباني النهىض اجلديد

هيثم القحطاني
ٌُٚد اٌثؼس فىساً اّ٠أ١اً شٛز٠اً ٚدصتاً ِٕاظال ً تٛجٗ االظرؼّاز ٚاالظترتؼتثتال ٚاٌترتعتٍتػ
ٚخاض غّاز إٌعاي ػٍ ٝاِردال األزض اٌؼست١ح اٌٛاظتؼتح األزجتا
ٚاٌرجصئح ٚاٌرخٍف
َ
غٍ١ح ِا ٠مسب ِٓ اٌعثؼح ػمٛل  ،فأ٠مع االِح تاٌؼٛلج اٌ ٝزٚدٙا األصٍ١ح ٚتتذتّتٍتٗ
ٌسظاٌرٙا اٌخاٌدج زظاٌح اإلظالَ اٌّرجدلج تاٌؼطا ٌإلٔعأ١ح جّؼا .
ٚلد فجس شٛزذ ٟاٌصآِ ِٓ شثاغ ف ٟاٌؼساق ٚاٌر ٟذذً ٘رٖ األ٠اَ ذوسا٘ا اٌراظؼتح
ٚاألزتؼٚ ْٛشٛزج اٌصآِ ِٓ آذاز ف ٟظٛز٠ا ػاَ ٚ 3691شٛزج اٌعاتغ ػشس  -اٌتصتالشت١تٓ
ِٓ ذّٛش ف ٟاٌؼساق ػاَ ٚ 3691اٌر ٟصً١س٘ا لٍؼح شاِخح ِٕ١سج ٌٍتصتٛزج اٌتؼتستت١تح
اٌّؼاصسج فىاْ ِا واْ ِٓ االظرٙداف ٚاٌؼدٚأاخ ٚصٛال ً اٌ ٝاالدترتالي اٌتثت،ت١تط ،
ٚذذٛي ألا اٌثؼس ِٓ دصب داوُ وّا واْ ٠ذٌٍٍ ٛثؼط أْ ٠عّ ٗ١اٌ ٝاإلفصاح ِتٓ
جد٠د ػٓ غث١ؼرٗ اٌّماِٚح فاٌّماِٚح ػٕد اٌثؼس شمافح ٠ٛ٘ٚح  ٟ٘ٚاٌذت١تاج اٌتذتسج
اٌىسّ٠ح ٚاٌؼص٠صج ٚاٌّج١دج  ،وّا ٚصفٙا اٌسف١ك اٌّجا٘د ػصج اتسا٘ ُ١األِ ٓ١اٌتؼتاَ
ٌٍذصب ف ٟخطاتٗ اٌراز٠خٌ ٟدٌ ٜمائٗ ٔخثح ِتٓ ِتٕتاظتٍت ٟاٌتثتؼتس ِٚتجتا٘تدٞ
اٌّماِٚح ف ٟذ ٞلاز ٚذأو١دٖ ػٍ ٝأْ اٌّماِٚح ػٕد اٌثؼس ػم١دج شاترح ٚزاظخح ِٓ
أطاللرٗ األ َٛ٠ ٌٝٚاٌرأظ١ط إٌِٛ٠ ٝا ٘را ٘ٚ ،را ِا ٠فتعتس اٌتؼتطتا اٌتجتٙتالٞ
اٌّرٛاصً ٌٍثؼس فىساً ٚذٕظّ١اً ِّٚازظاخ ٔعاٌ١ح ٛ٠ٚظخ لٚزٖ اٌتس٠تال ٞفت ٟلت١تالج
اٌّماِٚح اٌثاظٍح ظد اٌّذرٍ ٓ١ػٍِ ٝد ٜاٌعٕٛاخ اٌرتعتغ اٌتّتٕتصتسِتح ٚاٌترتٟ
أفعد اٌ ٝلٙس اٌّذرٍ٘ٚ ٓ١صّ٠ر ُٙإٌّىسج ٚزػة ػّالئٚ ُٙذشسذِتٙتُ ِتذتدشتاً
االٔؼطاف إٌٛػ ٟاٌٙائً فِ ٟع١سج اٌجٙال اٌّمدض صٛب اإلجٙاش إٌٙائ ٟاٌىتاِتً
ػٍ ٝاٌؼٍّ١ح اٌع١اظ١ح غ١س آتٗ تذّالخ االػترتمتاالخ اٌتّترتٛاصتٍتح ٌتّتجتا٘تد٠تٗ
ِٚجا٘د ٞاٌّماِٚح جّ١ؼِٚ ُٙماذٍ ٟج١شٕا اٌثاظً .
ٌٚمد ظسب إٌّاظٍ ْٛاٌثؼص ْٛ١أزٚع صٛز اٌصّٛل ٚاٌثعاٌح ف ٟألث١ح جالل ٞدىتِٛتح
اٌّاٌى ٟاٌؼٍّ١ح ٘اشئ ٓ١تاٌرؼر٠ة اٌٛدشٌٚ ٟمد ٌمٕٛا ٘ؤال اٌجاللِ ٓ٠س اٌتدزٚض
٠ ُ٘ٚع١سٔ ْٚذِ ٛص١سُ٘ اٌذرّٕ١ٌ ٟاٌٛا لصاص اٌشؼة اٌؼالي اٌر ٞظت١تّتعتٟ
تم١الج اٌثؼس ٚفصائً اٌّماِٚح وٍٙا ٚاٌم ٜٛاٌٛغٕ١ح ٚاٌمِٛت١تح ٚاإلظتالِت١تح اٌترتٟ
ٔا٘عد االدرالي ٚػّالئٌ ُٙثٕا اٌؼساق اٌرؼدل ٞاٌتد٠تّتمتساغت ٟاٌشتؼتثت ٟاٌتذتس
اٌّعرمً ٚاٌّؼثس ػٓ صٛزج االِح اٌذم١م١ح ٚأثؼاشٙا اٌجد٠د ِذمما إٌٛٙض اٌٛغٕتٟ
ٚاٌم ِٟٛتأٚظغ ِؼأٚ ٗ١صٛزٖ ٚفاذذاً تاب اٌؼطا اإلٔعأٌ ٟالِح اٌؼست١ح ٌى ٟذؼٍتٟ
صسح اٌذعازج اإلٔعأ١ح اٌشاِخ ٚاٌر ٞأظّٙد تثٕائٗ تفاػٍ١ح ػتٍتِ ٝتس اٌتؼتصتٛز
٘ٚىرا ٘ ٟزظاٌح اٌثؼس زظاٌح االِح اٌخاٌدج ٌإلٔعأ١ح جّؼا .

ص٢١

العقدة النفسية

يف تصرحيات السليماني
أ.د .ضرغام الدباغ

قاسٌ سيَٞاّٝ ٜرنيٌ ماىسٞاسٍ ِٞٞغ أّٔ ػسنشٗ ، ٛىنْٔ مؼسنشٝ ٛرثإ ٚتَْجض ػجض ػِ ذذقٞقٔ تسيٞي ئ  ،تيو تيَي ٍيشج
س٘د ء قزسج ذخجو در ٍِ ٚال ٗجٔ ىٔ ٗ ..ألُ سيَٞاّ ٜسجو ال ٝؼشف ششف ىؼسنشٝح ٗ ،ال دنَح ىراسٝخ ٗ ىَ سخ ، ِٞفثيؤ ٛىي يح
سْرذذز ٍؼٔ ..؟
سْق٘ه ىٔ أُ ىؼش ق تيذ ٗٗ ،طِ ٗدٗىح ٍ ،ؼشٗفح ىذذٗد ٍْز ػص٘س ٍا قثو ىَٞالد ٗ ،مٞاُ سٞاس ٜىذٗىح ٍيشميضٝيح قي٘ٝيح ٕٗ ،يٜ
ٍؼشٗفح در ٚىَِ ىٔ ٍِ ىؼيٌ قيٞو َٝ ،رذ ٍِ جثاه ألّاض٘ه شَاال ً ٗ ،سيسيح ص غشٗط ششقاً  ،تَا ف ٜرىل مشٍْشآ  ٍْٗ ،يريخ
ششقاً ػي ٚألٍصاس ىؼشتٞح ششقاً  ،فٖ ٜأسض أخراسٕا هللا سثذأّ ىرنُ٘ ٍ٘طِ أت٘ ألّثٞاء إتش ٕ ٌٞىخيٞو ٗ ،ىيٞيسيد أسضياً تي٘ س ال
أصذاب ىٖا ٝيؼة فٖٞا ىسيَٞاّ. ٜ
ٕزٓ أسض ىخٞش ى سٞذح ٕ ،ز ىنٞاُ ىشاٍخ ىق٘ ٛىز ٛشٖذ ػذج إٍثش ط٘سٝاخ ق٘ٝح ٍِ ىنيذ ّ ٗ ، ِٞٞىثاتيٟ ٗ ، ِٞٞش٘سٝيٞيِ ،
أػضٓ هللا تاإلسالً ٗ ،أػضج تاىخٞش خ ى٘فٞشج  ،شٌ أػض هللا إٔئ فجؼيٌٖ رّٗ ٛخ٘ج ٗمش ٍح ٗششف ٕٗٗ ،ثٌٖ ىزماء ٗ ىؼثقشٝح  ،فينياُ
ٍْٔ ىؼيَاء ٗ ى الس ح ٗ ىؼثاقشج ف ٜمو ىذق٘ه  ،سإَد ف ٜصْغ ذاسٝخ ٍجٞذ ىٖزٓ ىثالد .
أٍا أُ ذؤّ ٜغشتاُ س٘د  ،ػالٍرٖا ىش ً ٗ ىخش ب  ٗ ،ى رْح ٗ ى شقح  ،فٖزٓ أٝاً ذ٘صف تؤّٖا أٝاً ٍذْح .
ٗ ىؼش ق تالد ىش فذ ِٝىٔ صذس سدة ٗ ،صثش ال ٝرَرغ تٔ س٘ ٙألٌٍ ىؼظَٞح ىقادسج ػي ٚجرش ح ىَآشش ىؼظَٞح ٗ ،ذذَو ج٘س ىضٍياُ
ٍٗ ٍش خ ىَرآٍش .. ِٝأٍا ىَ ٍش خ  ،فألّٖا أػَاال ً ال َٝنِ ٗص ٖا تؤّٖا ذاسٝخٞح  ،فٖ ٜص ذاخ غثش ء سرْقضٗ ، ٜذزسٕٗا ىيشٝياح ،
ٗذصثخ قصصاً ذزمش ىَِ ٝطية ىذنَح .
ىؼش قٕ ُ٘ٞضٍ٘ إلّنيٞض ٕٗ ،ضٍ٘ ىذيف ىصالش ْٜٞفٕٗ ، 1991 ٜضٍ٘ ألٍشٝناُ تؼذ أُ أشثؼٌٕ٘ ضشتاً ٗإٕاّح ٗ ،أداىٌٕ٘ ىذٗىح غٞش
ػظَ ، ٚأٍا غٞش رىل ٍِ ىخشدٗ خ ىشخٞصح  ،فؤٍشٕا سٖو تؼذ الذناه ػي ٚهللا ٗسٞؤذ ٜدٗسٕا  ..أذيَيْي ٚأُ ٝيَيذ هللا تيؼيَيش
قاسَ ٜسيَٞاّ ٜىٞرجشع مؤط ىٖضَٝح ٗىٞثريغ ذصشٝذٔ ٗ ،ىْٞذً ٕ٘ ٍِٗ تؼس تٔ ػي ٚخ ح ٍا صشح تٔ ر خ . ً٘ٝ
ألس٘د ىش فذ ِٝأق٘ه  ٕ٘ ،ىؼش ق ػش قنٌ ٍْ ،ز أالف ىسْٗ ِٞسٞثق ٚمزىل أتذ ىذٕش ٝ ،قظ٘ ٕي الء ٍيِ أدالٍٖيٌ ىنيسشٗٝح ،
ٗ ٌٕ ٍِ ٝؼرقذ أُ ْٕاك س٘ ٙىزه ىيَذرو أٝاَ ماّد ص رٔ  ،فٖ٘ ٍذرو ىثالدمٌ .
أٍا ىَِ ٝؼرَذ ػي ٌٖٞسيَٞاّ ٜف ٜىؼش ق ٍِ ىؼش ق ِٞٞأق٘ه  ،أال ٝن  ٜألُ ذصذ٘ ٍِ مات٘سنٌ  ،أال ذشإذُٗ ٍا  ٝؼيئ ّيصف
ضاتظ ّٗصف سٞاس ، ٜأال ذذسمُ٘ أّٔ ال ٝنِ درش ٍاً ىنٌ تاىذسجح ألٗى ٚقثو غٞشمٌ ٗ ،ى٘ سرذٍْ ٚنٌ ىَا صشح تَا قاىئ ٍيذ س ج
ىَ٘ق نٌ ت ِٞىؼش ق ، ِٞٞذشٍ ٙار سرق٘ىُ٘ ىشؼثنٌ ىؼش ق ٜمَادج دػائٞح  ..أ ِٝىذٗىح أ ِٝدذٗدٕا  ،أ ِٝدرش ٍٖا ..؟

ص٣١

حساب الشعة
سلمان الشعبي



سدث ِا حسّٚ ٝصاسة اٌذاخٍ١ت ػٍِ ٝا ٔششحٗ اٌغاسد٠اْ اٌبش٠طأ١ت ِٓ ٚثائك داِغت حثبج ب١عغ اٌعٛئعائع

زعٚ ٟصاسة اٌعذاخعٍع١عت

اٌعذس٠عاث اٌشعٙع١عش ٌعٛصاسة
باالػخشاف ٌٚىٕٙا حزسػج باٌمٛي باْ ٘زٖ اٌّّاسساث حظٍج ز ٟصِٓ ح ٌٟٛبالش جبش طٛالؽ طاحع
بع عك
اٌذاخٍ١ت ٚ ،لذ حؼّٓ ٘زا االػخشاف ػذَ أٔىاس ب١غ اٌٛئائ ٚاٌشح اٌىب١شة ٚاٌّمخشٔت بّّاسست شخ ٝطعٕعٛف اٌعخعؼعز٠ع
اٌّؼخمٍ ٓ١بٙذف ابخضاص ػٛائٌٍ ُٙذزغ األِٛاي ٌٛل اٌخؼز ٠ب مٚ ُٙأؽاق سشاحٚ ، ُٙجاءث ٘زٖ االػخشازاث ٌخىًّ سب ت ب١عغ
ِٕظ ٚص٠ش اٌذزاع ٚإٌّاط اٌىب١شة ز ٟاٌٛصاسة ٚلشة ػ ْٛ١بالش جبش طٛالؽ ٚاٌفش٠مّ ِ ٓ١ذ اٌؼسىش ٞاٌّغشَ باألسبطت اٌّعٍعٔٛعت
ٚاٌعشحع
ٚلاسُ ػطا اٌز٠ ٞخبا٘ ٝبأٗ أٚي ػابؾ ػشال ٟأحظً باٌّ خٍ ٓ١االِ١شواْ ػاسػاً خذِاحٗ ٌ٘ٚ ، ُٙىزا ٘ ٟإٌّعاطع
حباع ز ٟسٛق ٔخاست اٌؼّاء ٌٚىٕٗ اٌشؼ اٌؼشال ٟاٌظبٛس س١ؼؼ ُٙز ٟأسفً اٌذسن ٚز ٟاٌ ؼ١غ ٌٕ١اٌٛا جضاءُ٘ اٌعؼعادي
ٚوً آث لش. ٠



أزادث ِظادس ِطٍؼت بأْ جٛاد ػفٛاً ٔٛس ٞاٌّاٌى ٟحظشف بثّأ١ت ٍِ١اساث دٚالس ِٓ ِ١ضأ١ت ػاَ  ٌ 3122سابٗ اٌخاص ٚحسعا
ٕ٠س حظت صِ ً١غشبخٗ ز ٟأصلت دِشك ٚؽٙشاْ حسٓ اٌسٕ١ذ ِّ ،ا أثاس حف١ظت ح١عذس
ػائٍخٗ ٚجاٚصة حض اٌذػٛة اٌؼٌُّٚ ً١
َ
اٌؼباد ٞاٌز ٞساح ٌٛٛ٠ي ز ٟآراْ ِمشب " ٗ١افهمونٌ ما اىزً قثضره من نضاىٌ فٌ دضب اىذعوج فاىماىنٌ مماا ذاش
ميل اىميوك عيي دذ صفه اىغنَذ عشد جه اىمفضو عيٌ صنذً األدٍة صٍشاً ىيرعيَم اىعاىٌ أما أنا فا صىاد
فٌ داس أتٌ فٌ اىنشادج " ِخٕاس١ا ػّاساحٗ ٚػّاساث أٚالدٖ اٌشا٘مت ز ٟشاسع أوسفٛسد زٌٕ ٟذْ ٚحأحع١عٗ اٌعّعٛاسعاة ِعٓ
وّاي اٌساػذٍ " ٞا دَذس مارا أقوه أنا فيم أقثض أً ثمن ىيطمٌ فٌ موتنهامن ما صىد أجاىظ اىمماضقاَان فاٌ
مقهي اىشاتنذس أعهش مع اىناط فٌ شواسع تغذاد قشب اىمغشح اىوطنٌ ىَيح عَذ اىاماَا د دااىاٌ دااه س اا
اىخَاط اىشثاب من ط ب اىنيَاخ ٍيفخ جهٌ أتنرٌ صمهشٍش تشد ذيل اىيَيح اىنانونَح اىقاسصح ف ذاذاضأ أ اٌ
دَذس اىقادماخ أمثش من اىغادٍاخ " ٘ٚزا غ١غ ِٓ ز١غ اٌؼّاء اٌز ٞػ ىج ِٕٗ ًِء أشذالٙا اٌسعفعٙعاء ٚطعذق اٌعّعثعً
اٌشؼب ٟاٌؼشال ( ٟأموس اىرضذل اىغفا تَها ) .



ػاٌ١ت ٔظ١

جاسُ غؼبج أّ٠ا غؼ

لذح ز ٟاخخاؽ األٌٛاْ زٚ ٟجٙٙا ٚػا إٌش١ج ز ٟطٛحٙا إٌاػك ِش١ؼت إٌضا٘ت اٌخعٟ

حشع باٌؼظاَ اٌخ ٟسِا٘ا ٌٙا جؼفش اٌّٛسِٚ ٞٛعا أدساوعُ ِعا
ٌطاٌّا حشذلج بٙا  ،زأػٍٕج أس ابٙا ِٓ ٌجٕت إٌضا٘ت ألٔٙا ٌُ
َ
جؼفش اٌّٛس ، ٞٛزمذ ػضزج ِؼاصزٗ بؼٕذَ اٌشرٍ٠ت ٚساحج حٌٛٛي ز ٟوازخ١ش٠ا ِجٍس إٌٛا لائٍعت " هللا ٍاقاثاو تالناٌ ىام
أعا ً دري ( أدمذ اىجثوسً ) اىزً أترض مثاس ثاط صاسج اىذفاع اىزٍن دفعوا ىه مرشاسمَن ماياَاوأ د لس ىاناٌ
ٍرغرش عيي ميفاخ فغادهم ىنن قغمرٌ اىضَضى هو قوع ميف فغاد أدمذ نجو اىماىنٌ فٌ ٍذً اىاي أٍان
أعطٌ جهٌ انا امغخ أمراف أتَه ىَو نهاس عيه ٍوسثنٌ أدذ صاساخ اىعشاقَح اىماه ماه هللا اىغخاٌ داثاَاة
هللا " ٚشش اٌبٍ١ت ٌ١س ِا ٠ؼ ه بً ِا ٠ذِ ٟاٌمٍ. ٛ



ش١شٚاْ اٌٛائٍٕٛ٠ ٟح ز ٟشاشاث اٌفؼائ١اث ِٓ ػٛال

زؼ ٗ ٌفساد أِأعت بغعذاد ٚإِٔٙ١عا اٌفاسعذ طعابش اٌؼ١عسا ٞٚزمعذ

الخ ّج داس أخ ٗ١ػظابت ٌخٙذدُ٘ باٌٚ ً٠ٛاٌثبٛس ٚػظائُ األِٛس ارا ٌُ ٠طٍك سشاح اٌٍض ٔؼ ُ١ػبؼٚ ٛو ً١أِأت بغذاد ٕ٠ ٌُٚفعغ
اٌفظً اٌؼشائش ٞبّٕٙ١ا ٘ٚ ،ىزا ٘ ٟدٌٚت اٌذّ٠مشاؽ١ت األِ١شو١ت اإل٠شأ١ت ٚإال زا ٘ٚ ..ىعزا ٘ع ٟاسعخجٛاباحٙا اٌعخ ٟشعغٍج
شاشاث اٌخٍفضة ػٍِ ٝذ ٜأ٠اَ ؽٛاي ٚاٌبم١ت حأح. ٟ

ص٤١

نض البيان الذي أطدرته قيادة قطز العزاق

مبناسبت الذكزى احلاديت والعشزين دلناسلت أم ادلعارك اخلالدة
ِين
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حذَج ر ُ
وحذج حشيح اشتشاكيح

هكتة الثقافح واإلعالم

تياى في الزكشى الحاديح والعششيي لوناصلح أم الوعاسك الخالذج
هناصلح خالذج واستثواس جهادي فاعل لذسوسها الثليغح في حسن النصش الوثيي
ُ

٠ا أتٕاء ضعثٕا اٌّجا٘ذ
٠ا أتٕاء اِرٕا اٌعشت١ح اٌّج١ذج
ذحً عٍٕ١ا اٌ َٛ١اٌزوش ٜاٌحاد٠ح ٚاٌعطشٌّٕ ْٚاصٌح أَ اٌّعاسن اٌخاٌذج ٚاٌر ٟأثثمد ٌّجاتٙح اٌعذٚاْ اٌثالثٕ١ي ٟاٌيشياضيُ عيٍيٝ
اٌعشاق فجش اٌساتع عطش ِٓ وأ ْٛاٌثأ ٟعاَ  ، 1991ح١ث اسرٙذفٛا اٌعشاق تطائشاذٚ ُٙصٛاس٠خٚ ُٙلٕاتٍ ُٙاٌيزوي١يح ٚاٌيشيثي١يح
اٌعّ١اء ٚأعٍٕٛا تاٌصٍف وٍٗ ٚاٌعٕج١ٙح وٍٙا تأٔ٠ ُٙطِٕ ْٛا أسّ ٖٛاٌمصف اٌرّ١ٙذ ٞف ٟذصشف احّك ٚاسرشثاء فش٠ذ اٌطشاص ذٕيذس
ِٕٗ أتسط اٌعاسف ٓ١ف ٟاٌطؤ ْٚاٌعسىش٠ح ٚاٌعٍُ اٌعسىش ٞتأْ اٌمصف اٌرّ١ٙذ ٞال ّ٠رذ إال ٌساعاخ أ ٚتعض . َٛ٠
ف ٟح ٓ١أْ لصف ُٙاٌرّ١ٙذ ٞاٌّٙج ٟران ذٛاصً اثٕٚ ٓ١أستعِٛ٠ ٓ١ا فطاي اٌثٕ ٝاٌرحر١ح ٚااللرصاد٠ح وٍٙا ٚاٌيثيٕي ٝاالسذيىياص٠يح
ٚاٌّصأع ٚاٌّعاًِ ِٕٙٚا ِعاًِ حٍ١ة األطفاي ٚاٌّضاسع ٚاٌّذاسط ٚدٚس اٌعثادج ٍِٚجأ اٌعاِش٠ح اٌز ٞساح ضح١ريٗ اويثيش ِيٓ 044
ض١ٙذ ٚظً ِعٍّا خاٌذاً ٠حى ٟسفش اٌصّٛد ٚاٌفذاء اٌعشال ٟتٛجٗ اٌعذٚاْ اٌثالث ٟٕ١اٌشاضُ اٌز ٞاسيريٙيذف في١يّيا اسيريٙيذف
سٛق اٌفٍٛجح ٚجسش إٌاصش٠ح تً ٚحر ٝتٛ١خ اٌطعش ف ٟتٛادٚ ٞصحاس ٜاٌعشاق اٌطاسعح رٌه وٍٗ سثمٗ ٚسافمٗ ٚاسرّش تعيذٖ
اٌحصاس اٌجائش عٍ ٝاِرذاد ثالثح عطش عاِا .
ٚلذ واْ ٌصّٛد اٌج١ص اٌعشال ٟاٌثاسً دٚسٖ اٌّطٛٙد ف ٟاٌّعشوح اٌثش٠ح اٌر٠ ٌُ ٟطٕٙا اٌّعرذ ْٚإال ف ٟاٌشاتع ٚاٌعطشِ ٓ٠يٓ
ضثاط عاَ ٚ 1991اٌر ٌُ ٟذسرّش إال ثالثح أ٠اَ ٚداسخ فٙ١ا اوثش ِعاسن اٌذتاتاخ ٚاٌر ٟاٌحك فٙ١ا ِماذٍ ٛج١يطيٕيا اٌيثياسيً افيذح
اٌخسائش تاٌج١ص األِ١شو ٟاٌّعرذ ٞضّٓ ٘ج َٛثّأ١ح ٚعطش ٓ٠ج١طاً ٚثالثح ٚثالث ٓ١دً ٌٚ
ح ِّا أسغُ اٌّجشَ تٛش األب عيٍيٝ
اذخار لشاس ٚلف أطالق إٌاس ِٓ جأة ٚاحذ ٚ ،تزٌه ذٛلف اٌعذٚاْ اٌشاضُ ٚتذأخ صفحح اٌخ١أح ٚاٌشذس ِٓ لثً اٌيٕيمياَ اا٠يشأيٟ
ٚعّالئٗ ٚاٌر ٟاسرٙذفٛا فٙ١ا ِماذٍ ٛج١طٕا اٌثاسً ِٕٚاضٍ ٛاٌثعث ٚسشلٛا اٌحثٛب اٌّخصصح ٌٍثطالح اٌرّ١ٕ٠ٛح ف ٟاٌسيا٠يٍيٛاخ
ٚأحشلٛا دٚائش اٌذٌٚح ٚسجالخ إٌفٛط ٚاٌعماسٚ ٞاٌطاتٚ ٛدٚائش اٌّاء ٚاٌىٙشتاء ٚاٌجٛاصاخ ٚغ١ش٘ا ف ٟعٍّ١ح خ١أ١ح ِيؤاصسج ٚذياتيعيح
ٌٍعذٚاْ اٌثالث ٟٕ١اٌشاضُ .

ص٥١

وٌمذ شٓ ِجاهذو اٌثؼث واٌجُش اٌثاسً وأتٕاء شؼثٕا اٌثطً اٌهجىَ اٌّماتً إلػادج اٌثٕاء واألػمّماس عمدػمادوا اٌمىمهمشتماء واٌمّماء
واٌّىاصالخ واالذصاالخ عٍ ِذج ال ذرجاوص اٌشهىس اٌثالثح تإسادج وغُٕح صٍثح وتّىاسد وغُٕح صشعح  ،عُّا ذىاصً صّىد اٌمؼمشالمُمُمٓ
األتاج تىجه اٌحصاس اٌجائش وػذوأاخ اٌشجؼح اٌخائثح ِّا حذا تاٌحٍف األُِشوٍ اٌصهُىٍٔ اٌفاسسمٍ ٌشمٓ همجمىِمه اٌميمادس عمٍ
اٌؼششَٓ ِٓ آراس ػاَ  3004واحرالي اٌؼشاق عٍ اٌراسغ ِٓ ُٔساْ ِٓ اٌؼاَ راذه .
وٌمذ واجه ِجاهذو اٌثؼث واٌّماوِح وعشساْ اٌجُش اٌؼشالٍ اٌثاسً االحرالي ِٕز َىِه األوي عٍ هجىَ ِمماتمً تمؼمُمذ اٌمّمذي
وحمٍمفمائمهمُ األشمشاس وػمّمالئمهمُ
ِسرثّشَٓ دسوط ِٕاصٌح أَ اٌّؼاسن اٌخاٌذج اٌثٍُيح عٍ سد اٌصاع صاػاخ ٌٍّحرٍُٓ األوتما
األخساء .

َا أتٕاء شؼثٕا اٌّمذاَ
أَها اٌيُاسي ِٓ أتٕاء االِح وأحشاس اٌؼاٌُ
ٌمذ ذىاصٍد اٌؼٍُّاخ اٌجهادَح اٌثاسٍح ٌّجاهذٌ اٌثؼث وعصائً اٌّماوِح اٌىغُٕح واٌمىُِح واإلسالِمُمح ومٍمهما حمرمً أٌمحمممىا
اٌهضَّح إٌّىشج تاٌّحرٍُٓ االُِشواْ وغشدوهُ شش غشدج ِٓ اسض اٌؼشاق اٌطاهشج واٌرٍ ذىجد تؼُذ اٌؼشاق اٌخاٌذ ٌٍُمح اٌمحمادٌ
واٌثالثُٓ ِٓ وأىْ األوي ػاَ  3022تهشوب آخش جٕذٌ أُِشوٍ ِحرً  ،واٌزٌ واْ َىَ خضٌ وػاس وشٕاس ٌٍمّمحمرمٍمُمٓ االِمُمشوماْ
وحٍفائهُ اٌصهإَح واٌفشط وػّالئهُ اٌّاٌىٍ وشٍره اٌخسُسح واٌزَٓ أسادوا سشلح ٔصش اٌثؼث واٌّماوِح تطشد اٌّحرٍُمٓ ػمثمش
احرفاالذهُ اٌشىٍُح اٌثائسح ٌرٕفُز اٌذوس اٌّىوىي ٌهُ ِٓ لثً أسُادهُ اٌّحرٍُٓ اٌّهضوُِٓ  ،عساسع اٌؼًُّ اٌمّماٌمىمٍ اٌمً
ذصفُح حساتاذه ِغ ششوائه عٍ اٌؼٍُّح اٌسُاسُح اٌّخاتشاذُح تإصذاس ِزوشاخ االػرمماي وسمحمة اٌمثمممح وِما اٌمً رٌمه ِمٓ
ِّاسساخ تائسح ذفعح سؼُه اٌّحّىَ ٌٍرسٍػ واالٔفشاد ؤهة ثشوج اٌؼشاق ولّغ أتٕائه اٌثشسج  ،عىاصً حٍّح االػرماالخ اٌظاٌمّمح
ظذ ِجاهذٌ اٌثؼث وظثاغ وغُاسٌ وظثاغ صف جُشٕا اٌثاسً واٌزَٓ ٌمٕىا جالوصذه دسوسا عٍ اٌصّىد واِتاء واٌمىمشاِمح واٌمؼمضج
اٌىغُٕح واٌمىُِح .
واٌُىَ َىاصٍىْ جهادهُ اٌٍّحٍّ ِغ أتٕاء شؼثهُ ٌرمىَط اٌؼٍُّح اٌسُاسُح اٌّرهاوَح ِسرٍهُّٓ اٌذسوط اٌجهادَح اٌمثمٍمُميمح
ٌٍزوشي اٌحادَح واٌؼششَٓ ٌّٕاصٌح أَ اٌّؼاسن اٌخاٌذج غُش آتهُٓ تّٕاوساخ اٌؼًُّ اٌّاٌىٍ ودػىاخ اغشاف اٌؼّمٍمُمح اٌسمُماسمُمح
إٌّهاسج ٌؼمذ اٌّؤذّشاخ اٌثائسح اٌرٍ ٌٓ ذمىي ػًٍ حّاَرها ِٓ اٌسمىغ اٌحرٍّ واالٔهُاس اٌّشَغ .
وسُّعٍ ِجاهذو اٌثؼث واٌّماوِح اًٌ أِاَ ػًٍ غشَك اٌرحشَش اٌىاًِ واٌشاًِ واٌؼُّك واالسرمالي اٌراَ وإٌاجض ٌثٕاء اٌؼمشاق
اٌحش اٌرؼذدٌ اٌذَّمشاغٍ اٌّسرمً واٌّساهُ تفاػٍُح عٍ ِسُشج إٌعاي اٌمىِمٍ ٌمالِمح اٌمؼمشتمُمح وحػمالء صمش اٌمحمعماسج
اإلٔسأُح .

اٌّجذ ٌشهذاء اٌثؼث واٌّماوِح واٌؼشاق واألِح األتشاس .
واٌخضٌ واٌؼاس ٌٍّحرٍُٓ وػّالئهُ األرالء .
وٌشساٌح اِرٕا اٌخٍىد .

قـيـادة قــطــر الـعــراق
مكتب الثقافة واإلعالم
في السابع عشر مه كاوون الثاوي  ٢١٠٢م
بغـداد المىصورة بالعـز بإذن هللا

ص٦١

العراق يف ذروة األزمت

أ.د .ياسني عبد اهلل

اُلوشج األعاع٤ح ك ٢أ ١هشاءج ُألٝضاع اُؼشاه٤ح  ٢ٛ ،ؿ٤اب اإلسادج اُٞط٘٤ح اُؼشاه٤ح ٛٝ ،ز ٙذأذ ٢ضٖٔ اُرشذ٤ة اُؼاّ أُخطططظ ُط، ٚ
تٜذف اعرثؼاد االعروشاس ٝ ،ئتواء اُؼشام كٓ ٢ذ ٟاألصٓاخ أُرراتؼح أُرالزوح ٝأٌُٜ٘ح تطث٤ؼح اُساٍ ٝأُغر٘ضكح ُوٞا. ٙ
كاألطشاف أُٔغٌح تدٞاٗة اُؼِٔ٤ح اُغ٤اع٤ح ٝاُو ٟٞاُذ٤ُٝح أُسشًح ُٜا ٓ ،رلوح ػِ ٠هشاس كسٞا ٞٛ ٙئتواء اُؼشام كٛ ٢ز ٙاُسِوطح
أُلشؿح ٤ُٝ ،ظ تخاف ػِ ٠أزذ  ،إٔ اُشخص٤اخ اُٞاُدح ك ٢اُؼِٔ٤اخ اُغ٤اع٤ح ٓا  ٢ٛئال ٝاخٜاخ ذسشًٜا ه ٟٞخاسخ٤ح ٝ ،توذس ٓطا
٘ٛ ٌٕٞ٣اى ذلا ْٛت ٖ٤ذِي اُو ٟٞذدذ اٗؼٌاعٜا ػِ ٠األٝضاع األٓ٘٤ح ٝاُغ٤اع٤ح تصٞسج ٓثاششج ٝؿ٤ش ٓثاششج .
ٝأعر٘ذ تٔا أرٛة ئُ ٖٓ ٚ٤ذسِ ، َ٤تٔا ذشٜذ ٙاُغازح اُغ٤اع٤ح ٖٓ أزذاز ٓ٘ز أعات٤غ  ٖٓ ،ؿ٤اب ُسٌٓٞح ٓرٔاعٌح  ،كطٔطا صاُطد
٘ٛاى ٝصاساخ شاؿشج ٝ ،أخش ٟخش ٟئكشاؿٜا توشاساخ ٖٓ ( سئ٤ظ اُٞصساء ) ٝ ،سأط اُغِطح ٣ؼاٗ ٖٓ ٢شَِ ٝاضر ٝ ،اُؼِٔ٤ح اُغ٤اع٤طح
ضٖٔ اُو ٟٞأُشاسًح ك٤ُ ٚ٤ظ ُٜا أكن ٝاضر ٝ ،أُصاُساخ ال أعاط ع٤اعُٜ ٢ا ٝ ،اُ ( ّٞ٤سئ٤ظ اُدٜٔٞس٣ح ) خاسج اُؼطشام كط٢
ص٣اسج شخص٤ح ٝ ،رُي ٣ؼ٘ ٢إٔ اُِواءاخ اُر ٢ذشٜذٛا اُغِٔ٤اٗ٤ح ٝأستٗ ُٖ َ٤شٜذ ٗرائح هش٣ثح ُٜا .
)سئ٤ظ اُٞصساء ) أُاٌُ ٢ذٌٖٔ ك ٢ضشب ٖٓ ئُـاء ٓذٛش ٤ُ٥اخ زٌٓٞح ُٝ ،إلسادج اُٞط٘٤ح ٌ٤ٛٝ ،طِط٤طح اُطذُٝطح ٓغطرطـطال ذشطاتطي
أُصاُر اُخاسخ٤ح  ،ذٌٖٔ ٖٓ االعرسٞار ػِ ٠ػ٘اصش ٜٓٔح ك ٢أُٞهق اُغ٤اعٝ ٢اُؼغٌطشٓٝ ، ١طٖ خطِطن هط ٟٞعط٤طاعط٤طح
ػغٌش٣ح أٓ٘٤ح ذذ ٖ٣تاُٞالء اُشخصٝ ، ُٚ ٢أضاف ٌَُ رُي هذساخ ٓاُ٤ح ضخٔح ٖٓ أُ٤ضاٗ٤ح اُؼآح ٓٝ ،دشد اعرسٞار ٙػطِطٛ ٠طزا
أُثاُؾ  ٢ٛٝ ،تأُِ٤اساخ  ،ذإشش ئُ ٠طث٤ؼح ػَٔ " اُذُٝح " ٗ ،و ٍٞدُٝح تٓ ٖ٤ضدٝخ ، ٖ٤ألٕ ٓا ٗشٜذ ٙال ٔ٣د تصطِطح ئُط ٠أصطٍٞ
ٝهٞاػذ اُؼَٔ اُسٌٝ ٢ٓٞذواُ٤ذ ٙاُغ٤اع٤ح ٝاُواٗ٤ٗٞح .
ك ٢ظشٝف ع٤اع٤ح ٝػغٌش٣ح ًٜزٗ ، ٙدذ ٖٓ اُطث٤ؼ ٢إٔ ٣دراذ اُؼ٘ق اُغازاخ اُؼشاه٤ح ٣ٝ ،سصذ أسٝاذ أُٞاط٘٤ُٝ ٖ٤ظ تٔغرثؼطذ
إٔ ذًٌِٜ ٕٞا أ ٝتؼضٜا ٖٓ ذخط٤ظ ٝذ٘ل٤ز هٓ ٟٞسِ٤ح أ ٝئهِ٤ٔ٤ح ُٜا رساػٜا اُؼآَ اُضاسب ك ٢اُؼشام ٣ ،غاػذ ػِ ٠رُي ؿ٤اب ُطوطٞج
ٝئسادج ٓشًض٣ح ك ٢اُؼشام ذؼَٔ تٔٞخة هٞاػذ ػَٔ هاٗ٤ٗٞح ٤ٜ٘ٓٝح عِٔ٤ح ٝ ،ك ٢اٌُث٤ش ٖٓ اُساالخ  ،ذ٘لز ٛطز ٙاُطؼطٔطِط٤طاخ تطٜطذف
اعرذساج أػٔاٍ ٝأٗشطح ٓضادج ٓٝؼاًغح ًلؼَ ٝكؼَ ٓواتَ ٝ ،أُسصِح اُٜ٘ائ٤ح ُزُي  ،ذٞاصَ ُٔغ٤شج اُطؼط٘طق ٝتطِطٞؽ اُطٔطٞاططٖ
اُؼشاهُ ٢و٘اػح ٜٗائ٤ح ٓلادٛا إٔ شواؤ ٞٛ ٙزصِ٤ح االزرالٍ اُز٣ ُْ ١ثِؾ تاُشؼة زر ٠ئُ ٠زاكح األٓإ ٝاُغالّ  ،تطَ إٔ رُطي ال
٣شاٛذ زر ٠ك ٢األكن اُثؼ٤ذ ٝ ،إٔ ٓا ٣ذٝس  ٞٛخضء ٖٓ ع٘٤اس ٞ٣خش ٟاُرخط٤ظ ُٝ ٚاالذلام ػِ ٠ذ٘ل٤طزٓ ٙطٖ هطثطَ هط ٟٞاالزطرطالٍ
ٝاُضاُؼ ٖ٤ك. ٚ٤
 ٖٓٝاُ٘رائح اُطث٤ؼ٤ح كٓ ٢ثَ ٛز ٙاُظشٝف  ،إٔ ذسا ٖٓ ًَ ٍٝاُو ٟٞاإلهِ٤ٔ٤ح ذٞع٤غ أٓاًٖ أهذآٜا كط ٢اُطؼطشام  ،ػطثطش أٗشطططح
ع٤اع٤ح ٝأعرخثاس٣ح ٝاهرصاد٣ح ٝذداس٣ح  ،كاُؼشام تاُ٘غثح ٌَُ ٛز ٙاُو ٟٞهذ أصثر عازح ػَٔ ٓلرطٞزطح ُٝ ،طٌطَ هطٞج دُٝط٤طح أٝ
ئهِ٤ٔ٤ح ٖٓ ٣ؼَٔ ترٞخٜ٤اذٜا أ ٝتا٣ساء ٜٓ٘ا  ،ك ٢صشاع ذ٘اكغٓ ٢سٔ. ّٞ

ص٧١

اٌىً ٠دػ ٟاٌذزص ػٍِ ٝصبٌخ اٌشؼت اٌؼزالٌ ٟفظبً ٌٚ ،ىٓ اٌٛالغ اٌّٛظٛػ٠ ٟش١ز ثجظبغخ شد٠دح إٌ : ٝأْ اٌؼزاق ٠غطض ش١ئابً
فش١ئبً ف ٟادزّبالد صؼجخ ٚرزىبصف ِٓ د ٌٗٛاٌّش٠د ِٓ ِؼط١بد اٌزّشق  ِٓٚطبٌجبد اٌظ١بدح  ،فبٌظ١بدح ػٍِٛ ٝارد اٌاضازٚح راماً
ِٛ٠بً ثؼد ٚ ، َٛ٠اطزمالي اٌمزار اٌظ١بط ٟلد أز ٝٙثذجُ خط١ز ِٓ ردخً اٌم ٜٛاألجٕج١خ اٌز ٟرزطُ ٌٍؼزاق ِب ٕ٠جغ ٟاراااب ٖ ِآ
خطٛاد  ،اٌمٛح اٌؼظىز٠خ اٌؼزال١خ لد جز ٜرٍغّٙ١ب ثأٌغبَ اٌطبئف١خ ٚاٌؼًّ ثزٚح اٌّ١ٍ١ش١بد  ،اٌّجزّغ اٌؼازاق رإاااز ثاٗ ثاذاظات
ِؼط١بد ٚسارح اٌصذخ شز ٝأٔٛاع األِزاض اٌٛثٍ١خ ٚاٌّادراد  ،اٌمعبء اٌؼزال ٟفمد ِصدال١زٗ ٌألطف ٚ ،األجٙشح اٌزٕف١ذ٠اخ ِاذاىاِٛاخ
ِٓ خبرجٙب  ،اٌجزٌّبْ اٌؼزاق ٠ذمك ف ٟفمداْ ػشزاد اٌٍّ١براد ِٓ اٌدٚالراد ! ...
٘ٚىذا فبٌظٍطبد اٌذم١م١خ ف ٟاٌدٌٚخ  :اٌزشز٠ؼ١خ ٚاٌزٕف١ذ٠خ ٚاٌمعبئ١خ غبئجخ ػٓ اٌٛجٛد أ ٚرؼًّ ثغ١ز ٔٛاِ١ض ػٍّٙب اٌاذاما١اما.. ٟ
ٚوً ط١بط٠ ٟؼًّ لدر ِب رّزد ٠دٖ ػٍ ٝإثؼبد خص ِٗٛثدػب ٞٚاالجزضبس  ،اإلر٘بة ٚ ،اٌفظبد ٠ ِٓٚ ،ؼٍُ ثؼد ِاب ا ..

ٌا١اض أداد

ثجؼ١د ػٓ غبئٍخ االٔزمبَ ١ٌ ،ض ٕ٘بن ِٓ ٘ ٛأوجز ِٓ فأص اٌضأر .
ٚاألدداس اٌؼزال١خ ف ٟرد٘ٛر٘ب اٌّزٛاصً  ،إِٔ١بً ٚط١بط١بً ِٚب لد ٠زفبػً ِؼٙب ِٚب ٕ٠زج ػٕب ػزظ١بً  ،رفزخ اٌجبة ػٍِ ٝصزاػٌٍ ٗ١ماٜٛ
اإللٍ١ّ١خ ٌٍجذش ػٓ ِصبٌذٙب  ِٓٚ ،رٍه اٌم ٜٛرزو١ب اٌز ٟػدا ٚصفٙب ومٛح إلٍ١ّ١خ اد ٚسْ ٚرأص١ز ٕ٘ ،ابن اٌاىاضا١از ِآ اٌاّاصابٌاخ
اٌذ٠ٛ١خ اٌّزجبدٌخ ٚ ،ثذٛسح رزو١ب اٌؼد٠د ِٓ األٚراق اٌز ٟرؤٍ٘ٙب أْ رٍؼت دٚراً ِزّ١شاً ف ٟاٌؼزاق  ِٓٚ ،رٍه  :لع١خ اٌّ١بٖ اٌّشززوخ ،
ٚاٌّؼبثز اٌذدٚد٠خ ٚخػ أٔبث١ت إٌفػ ٌٍّٛأئ اٌززو١خ جٙ١بْ ٚ ،إِداداد اٌىٙزثبء ٚ ،رفبص ً١الزصبد٠خ أخزٔ ، ٜب٘١ه ػٓ اٌزغاٍاغاً فاٟ
شّبي اٌؼزاق ظّٓ رداػ١بد اٌشأْ اٌىزدٚ ، ٞلدرح رزو١ب ٔظز٠بً ٚػٍّ١بً ػٍ ٝاالرصبي ثّجبِ١غ ػزال١خ ٚدػّٙب ط١بط١بً ٚ ،خاٍاك لاٜٛ
ػزال١خ رزّزغ ِؼٙب ثصالد ِّزبسح ٘ ..ذا إ ا اطزضٕٕ١ب اٌّٛلف ف ٟطٛر٠ب ٚرطٛرارٗ اٌجبٌغخ األ٘اّا١اخ ػاٍا ٝاٌاّإاطاماخ دابٌا١ابً ٚفاٟ
اٌّظزمجً .
ٌٚىٓ ٘ذٖ اٌصٛرح اٌمبرّخ ال ٕ٠جغ ٟأْ رى ْٛإال دافؼبً ٌٍشؼت اٌؼزال ِٓ ٟأجً اطزؼبدح ٔفظٗ ٌ ٚ ،ه ثبٌدرجخ األ ٌٝٚثزاٛدا١اد اإلرادح
اٌؼزال١خ ثؼد أْ ارعذذ أثؼبد ِب وبٔذ اٌم ٜٛاألجٕج١خ رؼد ثٗ اٌؼزاق  ،دفغ اٌؼزالٌٙ ْٛ١ب صّٕبً ثب٘ظبً ٚ ،اٌّظزمجً ٘ ٛأِابَ اٌاؼازالا١ا١آ
فمػ ٚ ،وً اٌم ٜٛاٌدخٍ١خ طززجغ ٚرٕظذت ِٕىفئخ ٚ ،ال ٠صخ إال اٌصذ١خ ٌٚ ،ىٓ ثشزغ أطبط ٛ٘ ٟارذبد إرادح وً اٌم ٜٛاٌاؼابسِاخ
ػٍٚ ٝظغ أطبص اٌؼزاق ِٚظزمجٍٗ ِٓ لجً وً األغزاف اٌؼزال١خ اٌّظزمٍخ ػٓ اٌم ٜٛاٌابرج١خ  ،اٌزافعخ ٌالدزالي ٔٚزبئجٗ  ،طاٛاء
رٍه اٌّمبِٚخ ثبٌظالح  ،أ ٚثبالدزجبجبد اٌظٍّ١خ  ،أ ٚرٍه اٌز ٟرزفط اٌزؼبِ ْٚغ االدزالي ٔٚزبئجٗ  ،أ ٚرٍه اٌز ٟاوزشافاذ داما١اماخ
االدزالي ٚأ٘دافٗ اٌجؼ١دح ٚاٌمز٠جخ  ..جّ١غ ٘ذٖ اٌمٚ ، ٜٛاٌّال ِٓ ٓ١٠أثٕبء شؼجٕب ِدػ ّْٚٛاٌٌٍّ َٛ١ظبّ٘خ ثجد ٚد ْٚأازاظابر دػاٛح
ِٓ أدد ف ٟثٕبء ِظزمجً ػزاق جد٠د ٠ ،ظغ اٌجّ١غ  ،دّ٠مزاغ ٟرؼدد ، ٞػزاق ٠زٛفز ف ٗ١األِٓ ٚاألِبْ ٚ ،اٌاّاظازاماجاً اٌاٛاظاخ
ٌألج١بي اٌمبدِخ .
وً ٘ذا اٌذ ٞددس ٠ٚذدس ألْ إرادح اٌؼزالِ ٓ١١غ١جخ لظزاً ٚثبٌمٛح اٌّظٍذخ ٚثبٌجطش ٚاٌمّغ ثأػٍ ٝدرجبرٗ ٌٚ ،ىٓ ِٛ٠بً ط١إاذاظاز
وً اٌّبء اٌابثػ اٌذٔ ٞذٓ ف ٗ١غبغظ٠ٚ ، ٓ١جم ٝاٌذك ألٍ٘ٗ ٚ ،اٌؼزاق ٌشؼجٗ .
 َٛ٠ٚال ٕ٠فغ ِبي ٚال ثٕ ْٛإال ِٓ أر ٝهللا ثمٍت طٍٚ ... ُ١خدَ اٌؼزاق ثصدق ٚأِبٔخ .

ص٨١

قاسن سليواني

وها أدراك ها قاسن سليواني !؟

أبناء شعبنا وجماهدو البعث واملقاوهة

يستنكروى تصرحيات سليواني الوقحة

حسني عباس الالهي

املؤمتر العتيد !!
صبس أعَبً ٍذٗٝبً ري٘مٔ األىغِ قجو أُ رشددٓ اىفضبئٞابد ىافاش
جشائٌ اإلٝشاّ ِٞٞاىصف٘ ِٞٝف ٜاىعشاق  ،أّ قبعٌ عياٞاَابّاٜ
قبئذ ٍب ٝغَ ٚثا (جٞش اىقذط اإلٝشاّ ) ٜأٗ ( اىذشط اىض٘سٛ
اإلٝشاّ ) ٜأٗ ( اىَخبثشاد اإلٝشاّٞخ )  ،عَٖب ٍب شئذ ٍِ ٕازٓ
اىَغَٞبد اىز ٜأصجذذ ٍِ عالٍبد اى٘ى٘غ ف ٜاىذً اىعاشاقاٜ
اىطٖ٘س ٍب داٍذ عصبئت إٔو اىجب و جبٕضح ىايازاْافاٞاز ٕٗازٓ
اىَشح أخزد ج٘اص ٍشٗس جشائَٖب ٍِ اىعاَاٞاو اىاَابىاناٗ ٜثاٞاذ
عبٍ ٜاىعغنش ٛىزيزَع عْٞب قزٞجخ اىخضعي ٜثابىراش ٗىازاشراذ
عَبٍزٔ عِ صذغٔ ٗعْذ اىَذزي ِٞاالٍٞشمبُ خجشٓ اىاٞاقاٞاِ
ّع٘د اى ٚقبعٌ عيَٞبّ ٜاىز ٛأرذفْب ثزصشٝذبرٔ األخٞشح ثانُ
( اىعشاق ٗجْ٘ة ىجْبُ ٗاقعازابُ راذاذ اىاْافا٘ر اإلٝاشاّا ٜثاو
خبضعزبُ إلٝشاُ ) ٕنزا ٗثصشادخ ( أث٘ مب ع ) ٝذاذصاْاب قابعاٌ
عيَٞبّ ٜثو ٝزٕت أثعذ ٍِ رىل ىٞق٘ه اٌّٖ عٞق َُ٘ٞفَٖٞب
أّظَخ دنٌ ( إعالٍٞخ ) ربثعخ إلٝشاُ عي ٚدذ رعجٞشٓ ٕٗ ،انازا
ٝز٘اسس اإلٝشاّ ُ٘ٞاىصف٘ ُ٘ٝاسس االدزاله األٍٞشمٗ ٜثٖزا ٝفصاخ
قبعٌ عيَٞبّ ٜعِ رجعٞخ دنٍ٘اخ اىاَابىانا ٜاىا ٚاىاْاظابً
اإلٝشاّ ٜاىصف٘ ٛثضشط قب ع مَاب ٝاقابه ٗ ،عاا ٍاجابسماخ
ٗصَذ اىعَٞو اىَبىنٗ ٜشيزٔ ٗاُ رظبٕش ثعضٌٖ ثَب عاَابٓ
ثعذً اىقج٘ه ٗعي ٚاعزذٞبء الُ شقٌٖ ميٖاٌ عابىاناخ اىاٚ
اٝشاُ ٗىنِ شق اىعشاق عز٘صذ ث٘جٌٕٖ٘ ٗريفظٌٖ اىا ٚاثاذ
اٟثذِٝ

باسن حسني الياسري

ٝصجخ اىعشاقَٝٗ ُ٘ٞغُ٘ عي ٚرصاشٝاذابد جاالٗصح اىاعاَاياٞاخ
اىغٞبعٞخ اىز ٜرجرش اىعشاق ِٞٞثقاشة اّاعاقابد ٍاب ٝغاَاّ٘أ
( اىَؤرَش اى٘ ْ ) ٜاىعزٞذ  ،فٖزا اىَؤرَش مَب ٝق٘ىُ٘ ٕ٘ دااله
ٍربمو عَيٞزٌٖ اىغٞبعٞخ دز ٚغذا ٕزا اىَؤرَش ٕ٘ اىنَاُ٘
اىزٝ ٛغقُ٘ ثٔ اىعشاق ِٞٞفٌَْٖ ٍِ ٝق٘ه عٞعقذ أٗه اىراٖاش
ٗاألخش ٝجٞجٔ أّٔ عٞعقذ أٗاعطٔ ٗٝجٞجٔ اىضبىش ثبىخجش اىاٞاقاٞاِ
ثبُ اّعقبدٓ عٞنُ٘ ّٖبٝخ اىرٖش ٕٗ ،زا ٝرزش اّاعاقابدٓ فاٜ
ثغذاد ٗراك ٝشٝذٓ ف ٜأسثٞو ٗىنْأ عايا ٚاألغايات عاٞاراشق
ررشٝقبً ٗٝعقذ فٝ٘ ( ٜشٝج ) ٝٗ ،فعيُ٘ رىال مايأ ٗاىراعات
اىعشاق ٜاألثٝ ٜزيظ ٚثَنبثذرٔ ٗٝعبّ ٜشز ٚصْ٘ف اىاذاشٍابُ
ف ٜاى٘قذ ٝغشق جٖبثزح اىَؤرَشاد صشٗرٔ اىْافاطاٞاخ ٗٝضاعاُ٘
عبئذارٖب ف ٜأسصذرٌٖ اىرخصٞخ ٗأسصذح أقبسثٌٖ ٗخالّٖاٌ فاٜ
اىجْ٘ك ٗاىَصبسف األجْجٞخ ٗٝذشٍُ٘ ٍئبد اٟالف ٍِ اىع٘ائو ٍاِ
ٍصذس سصقٌٖ اى٘دٞذ ثذعبٗ ٙاالجزضبس اىغبشَخ ٗ ،ىاناِ عازاة
هللا أشذ ٗأقغٗ ٚعٞجزضٌٖ جَٞعب ثغ٘ء أعَبىٌٖ قجو اّعاقابد
ٍؤرَشٌٕ اىعزٞذ ٗهللا َٖٝو ٗال َٖٝو ٗأُ دغبثٔ ىعاغاٞاش ٍٗاب
رىل عي ٔٞجيذ قذسرٔ ثعضٝض

عرس القضاء والسياسية !!

سالم قاسن العبيدي

ٗرَش األٝبً ٗاألعط٘اّخ اىَرشٗخخ رذٗس فٞصشح ( عي ٜاىرالٓ ) ثنُ ٍزمشح اعزقبه اىٖبشَ ٜقضٞخ قضبئٞخ صشف ٗٝجاٞاجأ ( داٞاذس
اىَال ) ثبّٖب ٍغٞغخ دز ٚاىعظٌ ْٕٗ ،ب ال رف٘د ٍذَ٘د عضَبُ اىَربسمخ ف ٜاىضفخ فقذ اصجخ ّجَب ريفضّٞ٘ٝبً الٍعبً مَب رَاْا ٚىأ
ثشَٝش عٜء اىصٞذ ٗقذ أدى ٚثذى٘ٓ ٕ٘ األخش ثبىق٘ه ( أُ قضٞخ اىٖبشَ ٜٕ ٜقضٞخ قبّّ٘ٞخ ثنثعبد عٞبعٞخ ) ٗ ،ثٍ ِٞؤٝذ ٍٗعزاش
رط٘ه األٝبً ٗرزبى ٚاىغجبالد ٗرضداد قبئَخ اىقضبح ٗرعش قبئَخ يجبد ّقو اىذع٘ح اى ٚأسثٞو أٗ مشم٘ك أٗ دز ٚخابّاقاٞاِ ٗال ٍاِ
ٍجٞت
فيقذ سفض ٍجيظ قضبء ٍذدذ اىَذَ٘د اىز ٛأمو ٍِ مو اىصذُ٘ ٗششة ٍِ مو اىنؤٗط يت ّقو اىذع٘ح ٗ ،عبده ددبً ٗقبعاٌ
عطب ٝزجبسُٗ ف ٜعش ارٖبٍبد اىَزَٖٝٗ ِٞعذُٗ ثعش اىَضٝذ ٍٗ ،ب صاه اىعشط قبئَب ٗاىعشاقٞاُ٘ ٝعابُّ٘ ٍاِ ّاضف اىاذً اىٍ٘ٞاٜ
ٗعشقخ ق٘رٌٖ ٗىنٌْٖ عٞجٖضُٗ عي ٚعشط أثِ أٗٝٗ ٙق َُ٘ٞأعشاط اىرعت ثزذشٝشٓ اىنبٍاو ٗاعازقالىٔ اىْابجض ٗقٞبدرأ صا٘ة
ٍشافئ األٍبُ ٗاىْٖ٘ ٗاىزقذً

ص٩١

فن إدارة األزمة يف إيران
د .أبا فراس  /املانيا

أربثع ٍْز سْ٘اد عذٝذح اىشؤُٗ اإلٝشاّٞخ ٗ ،ميَب رأٍيذ ٍيفبً ٍِ اىَيفبد اإلٝشاّٞخ  ،أمبد أصو دائَبً إىّ ٚزٞجخ ٗاحذح أٗ ٍزشبثٖخ ،
أُ األصٍبد  ،رذاس ٗمأّٖب ىعجخ ثال ٛسزٞشِ ٍ ،ع اىفبسق أّٖب ىَعبسك رذٗس سحبٕب ف ٜصفحبد اىصحف فقظ  ،فقققذ رقيقققٞقذ ٍقشاد
عذٝذح رفبصٞو خطظ ٕجً٘ دقٞقخ عي ٚإٝشاُ ٗ ،ىطبىَب اسزيَذ ف ٜثشٝذ ٛرفبصٞو قصف اىَْشئبد اىْ٘ٗٝخ ٗ ،ىنِ شٞئبً ٍِ رىقل
ىٌ ٝحذس ثبىطجع .
ْٕبك اىعذٝذ ٍِ اىَيفبد ث ِٞإٝشاُ ٗاى٘الٝبد اىَزحذح  ٍِٗ ،إٌٔ ريل  :اىَيف اىٍْ٘ٗ ، ٛيف اىزصبدٍبد اىَزعقَقذح ٗاىقعقفق٘ٝقخ فقٜ
سبحبد اىزعبُٗ ٗاىعَو اىَشزشك محيفبء ٕٗ ٜاىعشاق ٗأفغبّسزبُ ٗ ،سثَب سبحبد ٍحزَيخ أخشٍٗ ، ٙيف ٍحبٗىخ اغزٞبه اىسقفقٞقش
اىسع٘د ٛفٗ ٜاشْطِ ٗ ،اىٍ ً٘ٞيف اىَالحخ ف ٜاىخيٞج اىعشث ( ، ٜوهي مياه دولية خارج نطاق السيادة اإليرانية ) ٕ ،قزا
غٞش اىعذٝذ ٍِ اىَيفبد اىصغٞشح ح٘ه حق٘ق اإلّسبُ ٗغٞشٕب ٍ ٜٕٗ ،يفبد ال رثٞشٕب اى٘الٝبد اىَزحذح ٍع إٝقشاُ ٕٗ ،قزٓ ىقٞقسقذ
ٍصبدفبد .
ٝالحع أُ اىقبسٌ اىَشزشك األعظٌ فٍ ٜسبساد مو أصٍخ فٕ ٜزٓ اىَيفبد  ،أُ األصٍبد عْذٍب رزصبعذ ٗٝخٞو ىيَزبثع أُ االّقفقجقبس
قبدً ال ٍحبىخ ٗ ،اىَسأىخ ٕزٓ اىَشح جبدح  ،فجأح ّالحع اّفشاجبً سحشٝبً ٗمأُ ْٕبك إشبسح ٍِ عصب اىَبٝسزشٗ رقخقفقن ٍقِ حقذح
اىصخت ىذسجخ اىَٖس اى٘د ، ٛمأُ اىَبٝسزشٗ ٝق٘ه ىيعبصف ِٞمف ٚىٞس ىٖزٓ اىذسجخ. !..
ف ٜاىسٞبسخ ىٞسذ ْٕبك أىعبة سحشٝخ ٗال طالسٌ ٗ ،األٍش ٍٗب ف ، ٔٞأُ ْٕبك حيفبً سشٝبً  ،فضحزٔ األحذاس اىنثٞشح عيقٍ ٚقذٙ
اىعق٘د اىثالثخ اىَْصشٍخ  ،ث ِٞاى٘الٝبد اىَزحذح ٗإٝشاُ ٗإسشائٞو ٕٗ ،زا ٕ٘ ف ٜاى٘اقع سش عذً حص٘ه ىٞس اّفجبس ٗ ،ال اصقطقذاً ،
ثو ٗال حز ٚاحزنبك ثٕ ِٞزٓ األطشاف عي ٚاىشغٌ ٍِ رشبثل اىَصبىح ف ٜاىَْطقخ اىَيٞئخ ثبىَزْبقضبد ٗاىَفبجئبد .
ففٕ ٜزٓ اىَْطقخ رفجشد اىزْبقضبد أمثش ٍِ ٍشح ث ِٞأطشاف حيف اسزشارٞج ( ٜالواليات المتحدة  /بريطانيا وفرنسا )  ،ثقو
ٗحذثذ رْبقضبد ظبٕشح أٗ خفٞخ حز ٚث ِٞاى٘الٝبد اىَزحذح ٗحيٞفزٖب اىَذىيخ إلسشائٞو  ..ىَبرا إرُ صَذ حيف اى٘الٝقبد اىقَقزقحقذح
ٍِ إٝشاُ سغٌ ٕزٓ اىَيفبد اىز ٜرْط٘ ٛمو ٍْٖب عي ٚرْبقضبد ٍزفجشح ..؟
أثسظ رحيٞو سٞبس ٜثٖزا اىصذد ٕ٘ أُ األطشاف اىثالثخ ٍب صاىذ ٍقزْعخ ثق٘ح ثجذٗ ٙاىزحبىف ٗضشٗسرٔ ٗإَٔٞقخ اسقزقَقشاسٓ ٗ ،أُ
اىزْبقن ث ِٞأطشاف رحبىف ٍب  ،أ ٛرحبىف  ،الثذ أُ ْٝط٘ ٛف ٜثعن صفحبرٔ عي ٚرخبىف ف ٜاىَصبىح ٕٗ ،زٓ رقْقبقضقبد ظقٖقشد
حز ٚث ِٞاىذٗه اىش٘ٞعٞخ سغٌ االىزضاً األٝذ٘ٝى٘ج ٜاىَ٘حذ ثْٖٞب  ،فحصو أُ رْبقضذ اىصٗ ِٞاالرحبد اىس٘فٞز ، ٜثٌ اىصقٞقِ ٍقع
سبئش اىذٗه اىش٘ٞعٞخ عذا أىجبّٞب  ،ثٌ ث٘ٝ ِٞغسالفٞب ٗاالرحبد اىس٘فٞز ، ٜثٌ ث ِٞسٍٗبّٞب ٗاالرحبد اىس٘فٞزٗ ، ٜث ِٞأىجبّٞب ٗاىصقٞقِ
اىشعجٞخ ّ ،بٕٞل عِ خالفبد أٍنِ رذاسمٖب ٗإثقبءٕب ضَِ األسٗقخ اىسشٝخ .

ص٠٢

سغى كم ْزِ انشٕاْذ انزَ ٙغٕلٓب  ،ف ٙادزًبل َشٕة رُبلضبد ث ٍٛأطشاف أ٘ رذبنف ث ٍٛدٔلٔٔ ،جوٕد روُوبلون ثوٛوٍ أطوشاف
انزذبنف انثالث : ٙانٕالٚبد انًزذذح ٔاٚشاٌ ٔاعشائٛم ،اال لٕح انزفبْى ػهٗ رٕافك انًصبنخ ف ٙأفمّ االعزشارٛجٚ ٙشجؤ دائوًوبت رو وٕس
انزُبلن انٗ أكثش يٍ رصشٚذبد دزٗ ف ٙدبل ثهٕغٓب دسجخ االَفجبس  ،أٔ ْكزا ٚخٛم .
ٔانهؼجخ يكشٕفخ انُٕاٚب  ،فبأليشٚكبٌ ٚذسكٌٕ أٌ اإلٚشاَ ٍٛٛكؼبدرٓى ػجش انزبسٚخ ٚجبنغٌٕ ٔٚزذنهٌٕ ػهٓٛى ٔفك َظشٚوخ ػوشف انوذوجوٛوت
يمبيّ فزذنم  ،فزؼٕد انهٓجخ انُبػًخ انشلٛمخ ث ٍٛاألدجبة .
أدذٖ صذف انًمذيخ ف ٙأنًبَٛب ٔصفذ لجم أٚبو األصيخ األخٛشح ثؤَٓب ػبصفخ ف ٙفُجبٌ  ،فبنزٓذٚذ يثٛش نهزغبإل ٔانوذْشوخ  ،أٌ
رٓذد عفٍ ٔصٔاسق ثؼضٓب ي بطٔ ٙاٜخش فبٚجش كالط  ْٙ ،ف ٙيٕاجٓخ يذزًهخ كٓزِ  ،رؼذ يٍ صُف أنؼبة انشجبة يٍ انٓوٕاح ،
يغهذخ ثششبػ يٍ طشاص دٔشكب  7,21يهى  ،رٓذد دبيالد طبئشاد ٔانغفٍ انًشافمخ نٓب ٔانمبدسح ػهٗ ادبنخ أ٘ يضدخ يوٍ ْوزا
انمجٛم انٗ دسايب  /كٕيٛذ٘ ف ٙيٛبِ انجذش .
ألصٗ يب ًٚكٍ أٌ رفؼهّ اٚشاٌ ْ ،زا ارا غبيشد ٔفؼهذ رنك  ،أٌ رجث أنغبيبت ػهٗ األسجخ يٍ انُٕع انجغٛظ ف ٙانوخوهوٛوأ  ،أٔ أٌ
رغشق ل ؼخ ثذشٚخ ف ٙانًضٛك ،لبل األيشٚك ٌٕٛأٌ اٚشاٌ ال ٚؼمم أٌ ركٌٕ جبدح  ،نكٍ ثٕعؼٓب أٌ رفؼم رنك ٔ ،نكٍ ثٕعؼُب أٚضبت أٌ
َفؼم يب َشٚذ ٔثغٕٓنخ َٔؼٛذ فزخ انًًش انجذش٘ .
انؼمم انغٛبع / ٙانؼغكش٘ اإلٚشاَٚ ٙخهظ انًجبنغخ ثبنمذساد انذمٛمٛخ  ،انٕالغ ثبنخٛبلٔ ،انًغبيشح ثوبنوًوجوبصفوخ ٔ ،انوزوشاجوٛوذٚوب
ثبنكٕيٛذٚب  ،فُٛجى ػٍ رنك كهّ خه خ اٚشاَٛخ ثبيزٛبص  ،غبنجبت يب رؼٕد نهًشثغ األٔل ٔ ،ثبنفؼم رشاجغ انًغئٕنٌٕ اإلٚشاَٛوٌٕ ثوؼوذ أٚوبو
يؼذٔدح ٔيغذٕا رصشٚذبرٓى انُبسٚخ  ،ثكهًبد ٔدٚخ  ،ػٍ يضٛك ْشيض ٔ ،ضشٔسح ثمبء انًالدخ ف ّٛيفزٕدخ  ،ثم أٌ اٚوشاٌ ْو ٙيوٍ
رضًٍ ثمبإِ يفزٕدبت نهًالدخ انذٔنٛخ ..؟
أغهت انظٍ أٌ انمٛبدح انشٔدٛخ  /انغٛبعٛخ اإلٚشاَٛخ لذ لشسد اجشاء يُبٔساد عٛبعٛخ ثبنذسجخ األٔنوٗ ٔ ،اثوذاء يوب ٚوًوكوٍ اثوذاإِ
نهًغبًْخ ف ٙانغجبل انذائش دٕل عٕسٚب ٔنزخفٛف انضغظ ػُٓب ٔ ،ػٍ ْزا ثبنضجظ ػجش أدذ انًغئٕن ٍٛاإلٚشاَ ٍٛٛثموٕنوّ  ،سثوًوب
َغز ٛغ اثذاء انؼٌٕ نغٕسٚب ػٍ ثؼذ ٔنكُُب ال ًٚكُُب اَمبر انُظبو .
ٔفْ ٙزا انغٛبق أٚضبت لشأد انٕٛو أٌ اإلٚشاَٚ ٍٛٛزفبٔضٌٕ ػٍ انُظبو انغٕس٘ ٔ ،رهك يفبسلخ أخشٖ ٔ ،انغؼ ٙنؼموذ صوفوموبد يوغ
انًؼبسضخ انغٕسٚخ ٔ ،نكٍ يمزشدبرٓى ٔدهٕنٓى نألصيخ لٕثهذ ثشفن انًؼبسضخ .
ارٌ فبنًئششاد رشٛش ػهٗ أٌ ْزِ انزذشكبد ْ ٙاعزؼشاضبد عٛبعٛخ نزخفٛف انضغظ ػٍ ٔادذح يٍ انًهفبد ٚ ،شاد يُٓب انوموٕل
أٌ نذُٚب ايكبَٛبد ٔلذساد َذٍ لبدسٌٔ ػهٗ رذشٚكٓب ٔلذ َشبء .
األيشٚكبٌ نٓى خجشح لذًٚخ ف ٙانزؼبيم يغ انؼمهٛخ انغٛبعٛخ اإلٚشاَٛخ ٔ ،خجشرٓى طٕٚهخ رؼٕد انٗ فوجوش روبسٚوخ اٚوشاٌ انغوٛوبعوٙ
انذذٚث  ،فبإلٚشاَ ْٕ ٙاٚشاَ ٙفَٓ ٙبٚخ انً بف  ،اٌ كبٌ يهكبت لبجبسٚبت  ،أٔ شبُْشبِ آسٚب يٓش ،أٔ آٚخ هللا ػوظوًوٗ  ،انغوٛوبعوٙ
اإلٚشاَٚ ٙجذأ ث شح انًٕلف ف ٙدذٔدِ انؼهٛب  ،كؤ٘ ثبئغ عجبد ف ٙثبصاس طٓشاٌ  ،ثى يب ٚهجث ثؼذ انًغبٔيخ يؼوّ أٌ ٚوزوشاجوغ فوٙ
عؼشِ  ،دزٗ نٛكبد ٚجك ٙثبنمٕل أٌ ْزا ْٕ عؼش انزكهفخ  ،فٛضذك انًشزش٘ األيشٚك ٙانًزخًخ جٕٛثّ ثبنذٔالساد ٚ ْٕٔ ،ؼوهوى أٌ
انجبئغ اإلٚشاَٚ ٙغشّ ٔ ،نكٍ ثخفخ دو يمجٕنخ ٔيذجٕثخ  ،رآنف يؼٓب ٔرآنفذ يؼّ ٔ ،صبس أدذًْب ٚفٓى اٜخش ػهٗ ان وبٚوش ٔ ..نوكوٍ
نٛظ دائًبت رؤر ٙدغبثبد انذمم ي بثمخ نذغبثبد انجٛذس .
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الصحافة اخلليجية

بني حتذير اجملاهد العربي عزة إبراهين وحكام دول اخلليج العربي
أبو علي الياسري

هغح أسغٓ هي طٕ لبع الؼغّثخ  ..طٕ لبع الزٖ ادزضٌذ الصْد الؼغثٖ الظٕ ًبصٓ ًّبصٓ ٌّٗبصٕ هي اجل الذك الؼغثٖ ضض البجبب بل
األجٌجٖ ّالصفْٕ  ..صْد الجِبص الظٕ اًطلك هي دٌبجغ فغؿبى الجِبص الوئهٌ٘ي ثب ( هللا ) (ػؼ ّجل ) ّكبزببثبَ الب بغٗبن ّثبشببربن
الٌج٘٘ي هذوض ثي ػجض هللا صلٔ هللا ػلَ٘ ّؿلن  ..اًَ صْد األر الؼؼٗؼ ّالغف٘ك األه٘ي الوجبُض ( ػؼد اثغاُ٘ن ) األه٘ي الؼبم لذبؼة
الجؼث الؼغثٖ االشزغاكٖ المبئض األػلٔ للجِبص ّالزذغٗغ ّالشالص الْ ٌٖ .
ًؼن اًَ الوجبُض الؼغثٖ الظٕ دظع ّدظع ّٗذظع أشمبئَ الذ بم الؼغة ثصْعح ػبهخ ّصّل الشل٘ج الؼغثبٖ ثصبْعح سببصبخ هبي ُبْل
الف٘ضبى الصفْٕ الظٕ ؿ٘غغق األهخ ّصّلِب ّد بهِب ّشؼجِب ..الزذظٗغ الظٕ أ لمَ فٖ اػؼ هٌبؿجخ ػلٔ اهزٌب ّالبؼبغاق أال ُبٖ
الظكغٓ الشبلضح الزبعٗش٘خ لزؤؿ٘ؾ الج٘ش الؼغالٖ الجطل ػٌضهب لبل ( ّٗل للؼغة هي شغ لض الزغة ) ّالظٕ ثَ جؼلبٌبٖ أى اكبزبت
هغح أسغٓ همبال ّثوثبثخ عؿبلخ ثبً٘خ ثؼض الغؿبلخ األّلٔ الزٖ ػًٌْزِب الٔ الصذبفخ األهغٗ ٘خ ّالزٖ ًشغد فٖ الوْالغ ّالشجب ببد
اإلسجبعٗخ ثزبعٗز (  /22كبًْى الثبًٖ 2012 /م ) .
اًِب الغؿبلخ الثبً٘خ الزٖ أّجِِب الٔ الصذف الشل٘ج٘خ الؼغث٘خ ّالزٖ ٗزضوي هزٌِب ػلٔ ( ػزت همغّى ثؼزت ثن أؿئلخ ) ًبثبغ هبي
ضوبئغ الوالٗ٘ي الوجغّدخ ثجغح الؼغاق ّالظٕ أصٓ ثجغدِن الٔ جغح األهخ ّ ..الوذضصح أٗضب ثٌفؾ ( األؿئلخ ) البزبٖ ّجبِبِبب
الوجبُض الؼغثٖ ( ػؼح اثغاُ٘ن ) الٔ ( أّثبهب ) ّثبلص٘غخ الزٖ رن ص٘بغزِب هي لجل كبرجِب لز ْى ثوثبثخ ( أؿئلبخ ) هبْجبِبخ البٔ
أشمبئٌب هي الذ بم فٖ صّل الشل٘ج الؼغثٖ .
ًؼن أِٗب الصذفْ٘ى فٖ صّل الشل٘ج الؼغثٖ  ..أإكض ل ن ّفٖ دبلخ ًشغكن لٖ عؿبلزٖ ُظٍ فٖ صفذبد صبذبفب بن البغئب٘بـب٘بخ
ؿزوٌذًٌْٖ الـؼبصح األسْٗخ الؼغث٘خ الزٖ ال رْصف ّالزٖ افزمضرِب ٘لخ ادزالل ّ ٌٖ ّفٖ ػهي أصجذذ صبذبفب بن هبغ األؿبف
الشضٗض ثؼ٘ضح كل الجؼض ػي هآؿٖ الؼغاق ّشؼجَ ًّشب ّفؼبل٘بد همبّهزٌب الْ ٌ٘خ الوـلذخ الجبؿلخ ضض الغؼاح .
ًؼن أِٗب الصذفْ٘ى فٖ صّل الشل٘ج الؼغثٖ ّ ..ضذْا الذم٘مخ للشؼت الؼغثٖ فٖ الشل٘ج الؼغثٖ ّاألهخ ثٌشغكن عؿبلزٖ ُبظٍ اى
كٌزن فؼال صذبفخ رذت ُْٗزِب الؼغث٘خ الوِضصح ثبلطْفبى ال ج٘غ اٙرٖ هي الوشغق ّ ..ضذْا لشؼت الشل٘ج الؼغثٖ كبل البذبمببئبك
الزٖ ؿؤّضذِب فٖ عؿبلزٖ ُظٍ ػـٔ أى رطلغ ػلٔ كل هب ٗ زجَ أدغاع ّدغائغ الؼغاق الوذبزبل ثببالدبزبالل الصبفبْٕ الشبغٗب
الغئ٘ـٖ لْالٗبد الوزذضح األهغٗ ٘خ ّالظٕ لضهزَ ُضٗخ إلٗغاى جغاء رؼبًِّب فٖ الذغة ّالغؼّ ّادزالل الؼغاق هٌظ ػبم 2003م ّلغبٗبخ
ْٗهٌب ُظا ُّْ ٗزذ ن ثوشغّع ػول٘خ أهغٗ ب الـ٘بؿ٘خ الوشبثغار٘خ هـزغال اعض ثالص الغافضٗي ّكؤًِب ّالٗخ اٗغاً٘خ .
اًشغّا الذم٘مخ أِٗب اإلسْح ال زبة ّالصذفْ٘ى الشل٘جْ٘ى الؼغة ٗ ..ب أثٌبء أهخ الذج٘ت الوصطفٔ صلٔ هللا ػلَ٘ ّؿلن ػـبٔ أى
ٗصذْا أشمبإًب هي د بم الؼغة ثصْعح ػبهخ ّد بم الشل٘ج الؼغثٖ ثصْعح سبصخ للٌِْض ؿْٗخ فٖ ثبٌببء الـبض البؼببلبٖ ّالبجبجبل
الفْالطٕ الظٕ ٗذبطَٗ ججبل هي ًبع ث٘ي أهخ الذج٘ت الوصطفٔ صلٔ هللا ػلَ٘ ّؿلن ّثالص فبعؽ  ..اًملْا الزذبظٗبغ البظٕ دبظع ثبَ
الوجبُض الؼغثٖ ( ػؼد اثغاُ٘ن ) ألشمبئَ الذ بم الؼغة ّد بم صّل الشل٘ج الؼغثٖ ّضؼٍْ أهبم أًظبعُن هي سالل صذف ن ّلبْلبْا
لِن ثبى الزذظٗغ ٗمْل ( ّٗل للؼغة هي شغ لض الزغة )  ..إٔ ّٗل لضّل الشل٘ج الؼغثٖ هي شغ الغٗخ الصفغاء الوجْؿ٘خ البفببعؿب٘بخ
الصفْٗخ اٙر٘خ هي لن ّ ِغاى ّالزٖ ٗمْصُب ّٗـٌضُب الشطغ الجبثن ػلٔ صضّع أُل الشل٘ج الؼغثٖ الوزؼشؼش٘ي ػبلبٔ أعضب بن
هي ثٌٖ فبعؽ كشالٗب ًبئوخ هٌظ ػهبى ّ ,الزٖ دبى ّلذ ًِْضِب ثؼض ادزالل الؼغاق ّدل ج٘شَ الجبؿل لزـزمجل الغٗخ الصبفبغاء
اٙر٘خ هي لن ّ ِغاى ّالزٖ ثبًذ لبة لْؿ٘ي ال أكثغ .
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ٔعُ أٙ٠ب اإلخٛح اٌىزبة ٚاٌصحف ْٛ١اٌعشة ِٓ أثٕبء اٌخٍ١ح اٌعشث .. ٟاوزجٛا ٚأششٚا ٚثغط إٌظش عٓ اردب٘برىُ ٌٛ١ِٚىُ ِٚوٛالوفوىوُ
اٌح١بد٠خ أ ٚاٌعذائ١خ ِع اردبٖ اٌّدب٘ذ اٌعشث ٟعزح إثشا٘ ُ١اٌز٠ ٞمٛد أششس ِمبِٚخ عشث١خ عشفٙب اٌزبس٠خ  ..اوزجٛا اٌحمو١ومو١وخ اٌوٝ
وً ِٓ  ّٗٙ٠أِش ثالدوُ ٚشعجىُ اٌعشثٚ ٟإّٔ٠ب ٚخذ عٍ ٝاسض اٌخٍ١ح اٌعشثٚ .. ٟلٌٛٛا ٌ ُٙأْ وبرت ٘زٖ اٌوشصوبٌوخ ٘و ٛعوشالوٟ
عشثٚ ٟشم١ك اٌضعٛدٚ ٞاٌجحش ٟٕ٠اٌعشثٚ ٟاإلِبسارٚ ٟاٌمطشٚ ٞاٌعّبٔٚ ٟاٌى٠ٛزٚ ٟاٌٚ ّٟٕ١اٌّصوشٚ ٞاٌضوٛس..ٚ ٞاٌوخ ٘ٚ ..وٛ
٠عبرجىُ ٠ٚمٛي ٌىُ ِ ..ب اٌز ٞخش ٜثىُ أٙ٠ب اٌحىبَ ف ٟدٚي اٌخٍ١ح اٌعشث ٟ؟ ً٘ ٔض١زُ دٚس اٌد١ش اٌعشال ٟاٌجبصً اٌوز ٞدافوع
عٓ ششفىُ ٚوشاِزىُ ثبٌٕ١بثخ عٕىُ فِ ٟعشوخ لبدص١خ صذاَ اٌّد١ذح ؟ ٔ ً٘ٚض١زُ لبدح اٌعشاق اٌز ٞلبرٍٛا اٌوفوشس اٌوّودوٛس
ٌثّبْ صٕٛاد دفبعب عٓ اٌعشاق ٚاٌحذٚد اٌششل١خ الِزٕب اٌعشث١خ ؟ ٔ ً٘ٚض١زُ اٌّٛالف األصٍ١خ ٚاٌىث١شح ٌجعط حىبَ دٚي اٌوخوٍو١وح
اٌعشث ٟاٌشدبعخ أثبْ ِعشوخ لبدص١خ صذاَ اٌّد١ذح ؟  ً٘ٚرعزمذٚ ْٚوّب سٌ ٞٚىُ ِٓ لجً األعالَ األِش٠ى ٟاٌّظًٍ ٚاٌىبرة أوٗ
اٌد١ش اٌعشال ٟلذ أز١ٌٚ ٝٙش ٌٗ ٚخٛد عٍ ٝاسض اٌعشاق ؟ .
أششٚا أٙ٠ب اإلخٛح اٌىزبة ٚاٌصحف ْٛ١سصبٌز٘ ٟزٖ ٚاعشظ٘ٛب أِبَ أٔظبس لبدرىُ ِٓ اٌحىبَ ٚلٌٛٛا ٌٚ ُٙثمٛح ٚالزذاس  ..أْ اٌّمبِٚوخ
اٌٛغٕ١خ اٌعشال١خ اٌّضٍحخ ٘ ٟاٌز ٟلبرٍذ اٌّحزً األِش٠ىٚ ٟأخجشرٗ عٍ ٝاٌفشاس  / 30 ( َٛ٠وبٔ ْٛاألٚي ٚ ) َ2011 /اْ اٌز٠ ٞموٛد
فصبئٍٙب ُ٘ أٌٚئه اٌشخبي األشبٚس ٚإٌّبرج إٌّٛرخ١خ اٌّٛصٛفخ ثبٌشدبعخ ٚاألصبٌخ اٌعشث١وخ ِوٓ اٌوموبدح ٚاٌعوجوبغ ٚاٌوطو١وبس٠وٓ
ِٕٚزضج ٟاٌد١ش اٌعشالٚ ٟاٌحشس اٌدّٛٙسٚ ٞاٌحشس اٌخبص ٚاألخٙزح األِٕ١خ اٌضبثوموخ  ..وُ اصو ٌوٛا أ٠وٙوب اإلخوٛح اٌوىوزوبة
ٚاٌصحف ْٛ١حىبَ دٚي اٌخٍ١ح اٌعشثٚ ٟلٌٛٛا ٌٔ ً٘ .. ُٙض١زُ أْ اٌد١ش اٌعشال ٟلبرً ٠ٚمبرً اٌ َٛ١رحذ سا٠خ هللا اووجوش ؟ ٌٚوّوبرا
ٔض١زُ غٍ١خ اٌثّبٔ ٟصٕٛاد ِٓ االحزالٌ ٓ١األِش٠ىٚ ٟاٌصف ٞٛأشمبئىُ ف ٟاٌعشاق ؟ .
أمٍٛا أٙ٠ب اإلخٛح ِٓ اٌىزبة ٚاٌصحف ْٛ١ف ٟاٌخٍ١ح اٌعشثِ ٟب أل ٌٗٛف ٟسصبٌز٘ ٟزٖ ألشمبئٕب ِٓ حىبَ دٚي اٌخٍ١وح اٌوعوشثو.. ٟ
ً٘ رعزمذ ْٚأْ اٌّمبِٚخ اٌعشال١خ اٌّضٍحخ ٠زّ١خ األث ٓ٠ٛ؟ إرْ ِب اٌز ٞخشٌ ٜىُ  ..اص ٌٛا أٔفضىُ لجً أْ رضبٌٛا شعجىُ ٘وزٖ
األصئٍخ أٌ١ش أزُ ِٓ اسرىجزُ اوجش خط اصزشار١د ٟعشث ٟعٕذِب صبٔذرُ اٌحصبس األِش٠ى ٟاٌعشث ٟاٌدبئش عٍ ٝاٌوعوشاق ٚشوعوجوٗ
ٚوزٌه غزٚ ٚاحزالي ٚرذِ١ش اٌعشاق ؟ ِبرا لٍزُ ٌعّبئشوُ ٚأزُ رٕظش ْٚاٌ ٝخ١ش عشث ٟشم١ك ٌىُ دافع عٓ ص١بدح دٌٚوىوُ أ وٕوبء
اٌمبدص١خ اٌثبٔ١خ ٛ٠ ٛ٘ٚاخٗ اٌعشثبد اٌصبسٚخ١خ ٚاٌعشثبد ثبٌمٕبثً ٚلزائف اٌٛ١سأ َٛ١إٌّعت ٚاٌفضفٛس٠خ ٚاٌعٕمٛد٠خ  ..اٌوخ ؟ ِوبرا
لبٌذ ظّبئشوُ ٚأزُ رشب٘ذ ْٚخحبفً اٌحمذ ٚاٌىفش رحزً ثغذاد داس اٌضالَ ؟ أٌ١ش األخذس ثىُ ٚلجً اٌوزوضوشا ثوبروخوبر األخوطوبء
اإلصزشار١د١خ اٌىجش ٜظذ شم١مىُ اٌعشاق ٚأشمبئىُ ف ٟاٌم١بدح اٌعشال١خ أْ رطفئٛا ٔبس اٌفزٕخ ث ٓ١اٌعشاق ٚاٌى٠ٛذ ثبٌشغُ ِٓ ِعشفوخ
األغٍج١خ ِٕىُ ثضججٙب ؟ ِٚ ..ع ٘زا احزً اٌعشاق أٙ٠ب اٌضبدح حىبَ دٚي اٌخٍ١ح اٌعشثٚ .. ٟصمػ إٌظبَ اٌٛغٕ ٟاٌز ٞوبْ خجال ِوٓ
ٔبس ثٕٕ١ب وذٚي خٍ١د١خ ٚث ٓ١ثالد فبسس ٚ ..خبءد إ٠شاْ ثدٛ١شٙب ١ٍ١ِٚش١برٙب ٚأحزاثٙب اٌطبئف١خ اٌ ٝاٌعشاق ٚ ,احوزوٍوذ ووً شوٟء
ف ُ , ٗ١أخزد رزحف اٌ ٝدٚي اٌخٍ١ح عٓ غش٠ك خال٠ب٘ب إٌبئّخ اٌز ٟأصجحذ لش٠جخ ِٓ احذ االرسعخ اإل٠شأ١خ اٌزو ٟخوبءد ثوفوعوً
رصذ٠ش ِب ٠ضّ ٝثبٌثٛسح اإل٠شأ١خ ف ٟإٌّطمخ اٌعشث١خ أال ٘ ٟحىِٛبد االحزالي اٌصف٠ٛخ ف ٟاٌعشاق ٌٚ ..ىٓ !!!.
ِب اٌز ٞفعٍٗ األشمبء اٌمبدح ف ٟدٚي اٌخٍ١ح اٌعشث ٟردبٖ اٌعشاق ِٚمبِٚزٗ اٌٛغٕ١خ اٌعشال١خ اٌّضٍحخ ؟ ِٚب اٌز ٞلوبَ ثوٗ اٌوٕوظوبَ
اٌشصّ ٟاٌخٍ١د ٟاٌعشث ٟردبٖ احزالي اٌعشاق ٚرذِ١شٖ ٚلزً ٚرٙد١ش شعجٗ ثبٌشغُ ِٓ ِعشفخ اٌشعت اٌعشالٚ ٟاِزٕب اٌعشث١خ ٌوٍوذٚس
اٌىج١ش اٌزٌ ٞعجذ ثٗ اٌجعط ِٓ أٔظّزٗ اٌشصّ١خ ف ٟاحزالي اٌعشاق ؟  ً٘ٚظٙش ف ِٓ َٛ٠ ٟاأل٠بَ أحذا ِٓ حىبِٗ ِوٕوز احوزوالي
اٌعشاق ٌٚغب٠خ ِٕٛ٠ب ٘زا ٌٕ١ذد أ٠ ٚضزٕىش أ٠ ٚشدت احزالي اٌعشاق ؟ ٕ٘ ً٘ٚبن ٔظبَ ِٓ األٔظّخ اٌخٍ١د١خ دعُ اٌّمبِٚخ اٌٛغوٕو١وخ
اٌعشال١خ اٌّضٍحخ دعّب ِبد٠ب ٚإعالِ١ب ٚعضىش٠ب أ ٚشعج١ب حز ٌٛ ٝوبْ ٘زا اٌذعُ ألغشاض إعالِ١خ رشفع ِٓ ِعٕ٠ٛخ اٌوعوشالو١و١وٓ ؟
 ً٘ٚصّعٕب ف ِٓ َٛ٠ ٟاأل٠بَ ثبْ إٌظبَ اٌشصّ ٟاٌخٍ١د ٟاٌعشث ٟصّح ثئلبِخ ِٙشخبْ رعبِِٕ ٟع اٌّمبِٚخ اٌٛغٕ١خ اٌوعوشالوٟ
اٌجبصٍخ ؟  ..إرْ ٌّبرا ٌُ ٠جبدس أ ٞحبوُ خٍ١د ٟثبٌزجشا حز ٌٛٚ ٝثبٌضش ثذٕ٠بس أ ٚدٚالس أ ٚلاير أ ٚخوٕو١وٗ أٌ ٚو١وشح أ ٚدس٘وُ ٚاحوذ
ٌٍّمبِٚخ اٌٛغٕ١خ اٌعشال١خ اٌّضٍحخ ؟ ٌّٚبرا ٌُ ٠زخز ِدٍش اٌزعب ْٚاٌخٍ١د ٟلشاسا  ٌٛٚثبٌضش ٠ذعُ ف ٗ١اٌّمبِٚخ اٌٛغٕ١خ اٌعشال١وخ
اٌّضٍحخ ؟ ٚاٌِ ٝز٠ ٝجم ٝاٌخٛف خب ّب عٍ ٝصذٚس األشمبء حىبَ دٚي ِدٍش اٌزعب ْٚاٌخٍ١د ِٓ ٟاٌٛال٠بد اٌّزحذح األِش٠وىو١وخ
ف ٟدعُ اٌّمبِٚخ اٌٛغٕ١خ اٌعشال١خ اٌّضٍحخ ؟ اٌُ ٠ش ٜاألشمبء ف ٟدٚي اٌخٍ١ح اٌعشثٌٍ ٟذٚس اٌّششف ٌٍّمبِٚخ اٌٛغٕ١خ اٌعشالو١وخ
اٌّضٍحخ ف٘ ٟشٚة لٛاد اٌغز ٚاألِش٠ى ِٓ ٟاٌعشاق ٚأضحبة لٛارٗ ثبردبٖ أساظ ٟثعط دٚي اٌخٍ١ح اٌعشث ٟ؟ ٌٚوّوبرا ال ٠وفوىوش
اٌىث١ش ِٓ األشمبء ف ٟدٚي اٌخٍ١ح اٌعشث ٟثبْ لٛح اٌّمبِٚخ اٌٛغٕ١خ اٌعشال١خ اٌّضٍحخ ٘ ِٓ ٟلٛح دٚي اٌخٍ١ح اٌعشثو ٟ؟ ٌٚوّوبرا
ٌُ ٔضّع ِٓ اٌحىبَ اٌخٍ١د ٓ١اٌعشة إٔٛ٠ ِٓ ٚة عٕٕ٠ ُٙذدٚا أ٠ ٚضزٕىشٚا أ٠ ٚشدجٛا االحزالي اإل٠شأٚ ٟاٌوزوذخوً اإل٠وشأو ٟفوٟ
شؤ ْٚاٌعشاق !!؟ .

ص٣٢

اشعاٛاخ
ٔيب ْٕ انغجت ثعذو اعزشاف انكثٛش يٍ دكبو دٔل انخهٛج انعشث ٙثبنًمبٔيخ انعشالٛخ ثأَٓب انًمابٔياخ انعاشعاٛاخس شناٛاظ
انًمبٔيخ انٕعُٛخ انعشالٛخ يٍ شعٛخ انععت انعشث ٙف ٙدٔل انخهٛج انعشثٔ ٙاأليخ س ْٔم ٚغزذك انعشاق شٌ ٚكإٌ ٔسلاخ طا اغ
عٛبعٛخ رغبٔو عه ّٛإٚشاٌ شٔ شيٛشكب يع انكثٛش يٍ دٔل انخهٛج انعشث ٙس ْٔمس  ..انخ .
ٔشخٛشا شٓٚب اإلخٕح يٍ انكزبة انصذف ٌٕٛف ٙدٔل انخهٛج انعشث .. ٙشلٕل نكى ٔكًب لهذ نهصذبفخ األيشٚكاٛاخ  ..أ شسٚاذ ياُاكاى شٌ
رُعشٔا يب لبيذ ثّ لٕاد اأدزالن ٍٛاأليشٚكٔ ٙانصفٕ٘ نهعشاق ٔ عجّ خالل انثًبَ ٙعُٕاد  ,ثمذس يب شسٚذ يُكى إٌ كاُازاى فاعاال
رؤيٌُٕ ثبنٕٓٚخ انعشثٛخ انًذًذٚخ شٌ رُعشٔا ( األعئهخ ) انًذسجخ شدَبِ ٔانز ٙص زٓب يٍ شصم األعئهخ انزٔ ٙجٓٓب انًجبْذ انعشثاٙ
( عضح إثشاْٛى ) إنٗ ( شٔثبيب ) عغٗ شٌ رصم انٗ انغبدح األ مبء دكبو دٔل انخهٛج انعشثٔ ٙشَب ثبَزظبس انجٕاة عهٓٛاب ياع شداشاس
انعشاق ٔاأليخ ٔاإلَغبَٛخ جًٛعب : ْٙٔ ..
شأ ٕٚخضكى طًٛشكى ٔٚؤَجكى عًب فعهزى جشاء انخطأ اأعزشارٛج ٙانز٘ اسركجزًِٕ رجبِ ثبنعشاق س ٔيٍ ْى انًعبسك ٍٛانشئاٛاغاٛاٛاٍ
ف ٙلزم انًهَٔ ٌٕٛصف يه ٌٕٛعشال ٙف ٙانضيٍ انٕالع يب ث ٍٛان ضٔ انًعئٕو ٕٔٚو ْشٔة لٕاد ان ضٔ األيشٚكٛخ يٍ اناعاشاق س ْٔام
رعهًٌٕ شٓٚب األ مبء ف ٙدٔل انخهٛج انعشث ٙكٛف لزم ْؤأء انًال ٍٛٚس ٔثأ٘ رَت لزهٕا س انى ٚشٖ ش اماباَاب داكابو دٔل اناخاهاٛاج
انعشث ٙعهٗ ب بد انزهفضح نهفظبئخ انز ٙلبيذ ثٓب لٕاد ان ضٔ األيشٚكٛخ ف ٙشث ٙغشٚت ٔيثٛالرّ ف ٙعجَٕٓب ٔعجٌٕ عًالئآاب
س شنٛظ انزثخ ٔانزعزٚت لبئى عهٗ لذو ٔعبق ٔاأعزمبأد ٔانًطبسداد ٔانًذاًْبد ٔاععخ ٔدبيٛخ س انى رغاًاعإا فاٚ ٙإو ياٍ
األٚبو ٚب عبدح ٚب دكبو دٔل انخهٛج انعشث ٙثمظٛخ عجٛش انعشالٛخس ٔكٛف فعم جُٕد شصذلبئكى يٍ انذٔنخ انعظًٗ انذًٚمشاعاٛاخ ثآاب
ٔثأْهٓب ٔشَزى شثبء نجُبد س ْم رشطٌٕ شٓٚب األ مبء يٍ دكبو يجهظ انزعبٌٔ انخهٛج ٙشٌ ٚذصم ثجُبركى كًب دصم ثعجٛش اناجاُابثاٛاخ
انعشالٛخ انعشثٛخ ٔلذ سشٚزى ثعُٛكى لصزٓب كبيهخ س شأ عأنزى شَفغكى فٕٚ ٙو يٍ األٚبو شٓٚب انذكبو انخهٛجاٛإٌ اناعاشة ياٍ ْاجاش
عجعخ يال ٍٛٚعشال ٙسجبل َٔغبء ٔشعفبل ٔيشطٗ ٔيذشٔي ٍٛس انى رغبنٕا شَفغكى شٓٚب انذكبو ف ٙدٔل انخهٛج انعشث ٙياٍ انازٖ
ديش كم يعبنى ٔيظبْش انذٛبح ف ٙانعشاق انًبدٚخ ٔانًعُٕٚخ دزٗ عبد إنٗ انمشٌٔ انٕعطٗ س انى رغبنٕا شَفغكى انٕٛو ثى رغابنإا
شسكبٌ شَظًزكى ٔلٛبدركى انعغكشٚخ ٔيخبثشاركى ٔاعزخجبساركى عًب دصم ف ٙانعشاق عهٗ شٚذ٘ جُٕد شصذلبئكى األيشٚكبٌ ٔعًالئٓى
ف ٙدكٕيخ اأدزالل انصفٕٚخ س يزٗ ٚصذٕا طًٛشكى شٓٚب األ مبء انذكبو نزعٕدٔا جًٛعب إنٗ انذك يزعُ ٍٛصبغش ٍٚنٓٛجزاّ ْاٛاجاخ
انذك ٔعهٕ يمبو انذك ٔعظى دشيخ انذك س انى رعهًٕا شٌ انذك ٚعهٕ ٔأ ٚعهٗ عه ّٛس انى رشٌٔ كٛف فعم انذاك ثاأصاذلابئاكاى ياٍ
انمٕاد ان بصٚخ انًذزهخ ٔثًٍ جبء يعٓى يٍ انكجبس ٔانص بس عُذيب اَزفض شْهّ ٔثبسٔا ف ٙانعشاق س انى رغأنٕا شَفغاكاى ياٍ ش اعام
انفزُخ انطبئفٛخ ف ٙانعشاق ٔشعغٓب ك ٙرجمٗ رُخش ف ٙجغى انعشاق إنٗ األثذ س شنٛظ ا ٌٜفٚ ٙذكى ٔيٍ خالل صفزكى كاذاكابو
انٕلذ ثبنشغى يٍ لصشِ نك ٙرصذذٕا ثعض انز٘ رغزطٛعٌٕ رصذٛذّ ٔرمفٕا يع يمبٔيخ انعشاق انًغهذخ نزعٛذٔا انعشاق إنٗ شْاهاّ
انذمٛمٔ ٍٛٛثمشاس ربسٚخ ٙسجٕن ٙجش٘ء ٚذفظ نكى انزبسٚخ ٔشَظًزكى يبء انٕجّ ْٔٛجخ دٔنكى انخهٛجٛخ انعشثٛخ ٔعغٗ ٚاذافاظاكاى
يٍ انفٛظبٌ انز٘ عٛذيش دٔنكى ٔادذح رهٕ األخشٖ س ْٔم رعهًٌٕ ش ٍٚرْجذ شيٕال انعشاق س ْٔم رعهًٌٕ ٚب عابدح ٚاب داكابو دٔل
انخهٛج انعشث ٙكٛف ٚعٛش انٕٛو عت انعشاق انز٘ جئزى ثبنمٕاد ان بصٚخ يٍ كم فج عًٛك نزذشٚشِ يٍ شْهاّ ٔعاهاخ جاهاذِ ياٍ
نذًّ ٔعهخ نذًّ عٍ عظًّ ٔجشعزًِٕ انغى انضعبف أ يبء ٔأ يجبس٘ ٔأ كٓشثبء ٔأ صذخ ٔأ رعهٛى ٔأ عشق ٔأ اياٍ ٔأ غازاء
ألٔعبع ٔ شائخ كجٛشح يٍ عجّ س يبرا رمٕنٌٕ ٕٚو ٚغأنكى انمٕ٘ انعضٚض انز٘ ٚعهى يب رٕعٕط ثّ شَفغكى ْٕٔ الشة إناٛاكاى ياٍ
دجم انٕسٚذ س يبرا عزجٛجٌٕ غذا شٓٚب انمبدح انذكبو ف ٙدٔل انخهٛج انعشثٕٚ ٙو ٚأر ٙكم ٔادذ يُكى انٗ هللا عاجاذ يافاشدا ٔداٛاذا
طعٛفب رنٛال س انى رغبنٕا شَفغكى يٍ لزم سجبل ٔجُٕد شصذلبئكى يٍ انمٕاد ان بصٚخ انًذزهخ ف ٙاناعاشاق س ٔياٍ دياش عاذرآاى
ٔانٛزٓى انعغكشٚخ ف ٙانعشاق س ٔنًبرا لزهٕا س ٔيٍ عذد ٔٚغذد ركبنٛف غضٔ انعشاق س انى رعهًٕا شٌ انز٘ فعم ف ٙكام رناه ْاٙ
انًمبٔيخ انٕعُٛخ انعشالٛخ انجبعهخ س انى رعهًٕا شٓٚب األ مبء ف ٙدٔل انخهٛج انعشث ٙشٌ انًمبٔيخ انٕعُٛخ انعشالٛخ ْ ٙانز ٙلزاهاذ
(  ) 00555عجعخ ٔخًغٌٕ شنف لزٛم يٍ لٕاد شصذلبئكى ان بصٚخ انًذزهخ س شنٛظ يٍ انعٛت ٔانًزنخ ٔانًٓبَخ عهٗ دٔنكى ٔٔعابئام
إعاليٓب شٌ رزُكشٔا ٔرزغزشٔا عهٗ لزهٗ شصذلبءكى يٍ انمٕاد األيشٚكٛخ انًذزهخ ٔنى ٚزكش ٔنٕ نذظخ ٔادذح اعى نهًمبٔيخ انٕعاُاٛاخ
انعشالٛخ انًغهذخ طًٍ ٔعبئهكى اإلعاليٛخ ( انغًعٛخ ٔانًمشٔءح ٔانًشئٛخ ) س ْٔم رعهًٌٕ إٌ انجٓبد ٔانكفبح انًغهخ طذ انا اضاح
ٔأل٘ لطش يٍ شلطبس ايزُب انعشثٛخ ْٕ دٔ ٍٚيزْت ٔعمٛذح ثبثزخ ساعخخ أ رز ٛش ْٕٔ انُفظ انز٘ َزُفاغاّ ناهاذاٛابح ٔاناًابء اناز٘
ٚعشثّ انجعث ٔيمبٔيزّ انٕعُٛخ انعشالٛخ انًغهذخ س ْٔم رعهًٌٕ ثبنُذو انمبدو نكى ٔانز٘ ْٕ شلغٗ يٍ انُذو اناز٘ راُاذيازاًإِ
عهٗ ادزالل انعشاق س ٔ ..شخٛشا شركشكى يشح شخشٖ ٚب دكبو دٔل انخهٛج انعشث ٙثبنزذزٚش انز٘ شعهمّ انًجبْذ عضح إثشاْٛى عُذيب لابل
ٔٚمٕل نكى ( ٔٚم نهعشة يٍ ش لذ الزشة ) .

ص٤٢

مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
رٞاصَ اُثٞسح روذٛ ْ٣ز ٙاُضا٣ٝخ اُز ٢رؼشض رؼش٣لبد ثجؼط أُصطِسبد ٝأُلب ْ٤ٛاُلٌش٣خ ٝاُس٤بس٤خ أُسزوبح ٖٓ ٓؼ ٖ٤اُفلفٌفش
اُٞغ٘ٝ ٢اُوٝ ٢ٓٞاالٗسبٗٝ ٢اُز ٢ال رٔثَ ثبُعشٝسح رؼش٣لبً ثؼث٤بً ٗص٤بً ٝاٗٔب  ٢ٛهش٣جخ ٖٓ كٌش اُسضة ٝػو٤ذح اُجؼث ٝاسزشار٤د٤فزفٚ
اُس٤بس٤خ ٞٓٝاهلٝ ٚرطج٤وبرٜب  ،ثَ إ ثؼعٜب ٣ؼجش رؼج٤شاً ده٤وبً ٝشبٓال ً ػٖ ٓٞهق اُسضة ٝسؤ٣ز ٚاُلٌش٣خ ٝاالسزشار٤دف٤فخ

ٝرفٜفذف

ٛز ٙاُضا٣ٝخ اُ ٠اؿ٘بء ثوبكخ أُ٘بظِ ٖ٤اُجؼثٝ ٖ٤أُدبٛذٝ ٖ٣ػٔ ّٞاُٞغ٘ ٖ٤اُؼشاهٝ ٖ٤٤أُ٘بظِ ٖ٤اُؼشة أُ٘بٛعُ ٖ٤فالزفزفالٍ ثفَ
ٝػٔ ّٞاث٘بء شؼج٘ب أُدبٛذ اُصبثش ُٝزٌٖ ُ ْٜخ٤ش ٓؼ ٖ٤ك ٢ظَ اُزش ٚ٣ٞاُلٌشٝ ١اُس٤بسٝ ٢اُثوبكٝ ٢االػالٓ ٢اُزٔ٣ ١فبسسفٚ
أُسزِٝ ٕٞػٔالئ ْٜك ٢اثشغ صٞس اُزض٤٣ق ٝاُزعِ َ٤ثٔب ٣سبػذ ٛإالء ػِ ٠ر٘ل٤ز ٓخططبر ْٜاُزذٓ٤ش٣خ ظذ اُؼشام ٝاالٓفخ  ،رُفي
إ كٌشٗب ٝػو٤ذر٘ب اُزٔٛ ٢ب ٗجشاسبً ُٔٔبسسبر٘ب اُس٤بس٤خ ٝثٔب ٤٘٣ش غش٣ؤٜب ِٜٜٔٔ٣ٝب اُؼضّ ػِ ٠إ رٌ ٕٞك ٢أُسبساد اُصبئفجفخ
ٝاُخ٤شح ُجِٞؽ أٛذاكٜب اُٞغ٘٤خ ٝاُو٤ٓٞخ اُخ٤شح ٝكٛ ٢ز ٙأُشزِخ اُدٜبد٣خ ٖٓ ٓس٤شح شؼج٘ب اُظبكشح اُز٣ ٢زؼشض كف٤فٜفب ٓفلفٜفّٞ
اُسضة ٝأُٔبسسبد اُسضث٤خ اُ ٠اثشغ ص٤ؾ اُزش ٚ٣ٞك ٢ظَ االززالٍ ٔٓٝبسسبد ػٔالئ ٚػِ ٠صؼ٤ذ اُؼِٔ٤خ اُس٤بس٤خ أُٜزفشئفخ
ٝس٘ز٘ب ٍٝكٛ ٢زا اُؼذد ٓل " ّٜٞاالستقالل األيديولوجي "
 ٞٛاالسزوالٍ ك ٢أُجبدئ ٝاألكٌبس ػٔب ُذ ٟاألخش ٖٓ ٖ٣أ٣ذُٞٝخ٤بد ٗٝظش٣بد ٝر٤بساد كٌش٣خ ٝرج٘ ٢أ٣ذُٞٞ٣خ٤خ خبصخ ٓ٘جفثفوفخ ٓفٖ
ظشٝف االٓخ ٓٝؼجشح ػٖ زبخبرٜب ٓزصِخ أرصبال ً ز٤ب ٝخالهب ثزشاثٜب  ،ػِ ٠إٔ ٛزا االسزوالٍ ال ٓ ٌَٔ٣ب ُْ ٣شاكو٣ٝ ٚدسذ ٙاسزوفالٍ
ك ٢أُٞاهق ٝاُس٤بسبد ٝسكط ربّ ٌَُ رذخَ ك ٢اُشإ ٕٝاُذاخِ٤خ ٝ ،رسشص األزضاة اُثٞس٣خ األصِ٤خ زشصب ًج٤شا ػِ ٠اسزوالُٜفب
األ٣ذُٞٞ٣خ٢
٣ٝؼزجش زضة اُجؼث اُؼشث ٢االشزشاً ٖٓ ٢أًثش ٛز ٙاألزضاة إٔ ُْ ٗوَ أًثشٛب زشصب ػِٛ ٠زا االسزوالٍ كوفذ سكفط اُفسفضة ٓفٖ
اُجذا٣خ االرٌبء ػِٓ ٠ب ًبٕ شبئؼب ٓٞ٣ئز ٖٓ أ٣ذُٞٞ٣خ٤بد ٗٝظش٣بد ٝر٤بساد كٌش٣خ ٝأدسى اصٓزٜب ٝٝخ ٚاُٜ٤ب ٗوذا شذ٣ذا ٝأسزُٞفذ ٓفٖ
ٝاهغ االٓخ  ٖٓٝزبخبرٜب أ٣ذُٞٞ٣خ٤ز ٚاُخبصخ ٝثِٞس ٛز ٙاأل٣ذُٞٞ٣خ٤خ ثبُ٘عبٍ ٝأُٔبسسخ زز ٠أززِذ ٌٓبٗزٜب أُشٓٞهخ كٓ ٢فدفشٟ
ًلبذ االٓخ ٖٓ أخَ رسو٤ن أٛذاكٜب اُؼشث٤خ ػِ ٠إٔ االسزوالٍ األ٣ذُٞٞ٣خ ٢ال ٣ؼ٘ ٢االٗـالم ٝاُزسدش اُلٌش ١ثَ ٣ؼ٘ف ٢اُفزفلفبػفَ
اُس ٢اُخالم ٓغ اُز٤بساد اُلٌش٣خ أُؼبصشح  ٌُٖٝثذ ٕٝاسزسالّ أ ٝاٗسشاف  ,كٜز ٙاُز٤بساد  ٢ٛك ًَ ٢زبٍ خالفصفخ ٓفب رفٞصفَ
اُ ٚ٤اُلٌش اإلٗسبٗ ٢أُؼبصش ٝاُزلبػَ اُ٤وع ٓؼٜب ظشٝس ١إلؿ٘بء األ٣ذُٞٞ٣خ٤خ اُجؼث٤خ ٝأثشاء اُخ٤بٍ اُجؼث٣ ٢ٌُ ٢زصذ ٟثٔشٗٝخ اًفجفش
ًٝلبءح أزسٖ ُِٔؼعالد اُز ٢رٞاخ ٚاُسضة كٗ ٢عبُ ٖٓ ٚاخَ رسو٤ن أٛذاكٚ
 ٌُٖٝكٞٓ ٢اصاح ٛزا االٗلزبذ الثذ ٖٓ ًلبذ أ٣ذُٞٞ٣خ ٢دائت ُٔدبثٜخ ٓب هذ ٣زسَِ اُ ٠كٌش اُسضة ٖٓ األكٌبس اُذخف٤فِفخ ٝاُفطفبسئفخ
سٞاء ٓب ًبٕ ٜٓ٘ب ٗز٤دخ سِج٤خ ُالٗلزبذ أً ٝبٕ ثزأث٤ش اُٞاهغ اُلبسذ اُز٣ ١س٤ػ ثبُجؼث ٖ٤٤ئر ال اٗلزبذ ثذٗ ٕٝزبئح سِج٤خ ػشظ٤فخ ٝال
اسزوالٍ أ٣ذُٞٞ٣خ ٢ثذً ٕٝلبذ ٣صبزجٞٓ ٚاصٗخ ُٝ ،وذ أثجزذ اُزدشثخ إٔ زضث٘ب ُْ ٣سبكع ػِ ٠اسزوالُ ٚاأل٣ذُٞٞ٣خٗٝ ٢وبئ ٚاُلفٌفش١
ئال ثٞخٞد ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اٌُلبذ اُز ١خبظ ٚك ٢خٔ٤غ ٓشازَ ٗعبُٝ ٚثلعَ ٛزا اٌُلبذ رٌٖٔ اُفسفضة ٓفٖ اًفزفشفبف ٝكعفر ًفَ
االٗسشاكبد ٝاُزشٜ٣ٞبد ٝاُخشٝج ٜٓ٘ب سِٔ٤ب ٓؼبك٠

ص٥٢

نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق
حول تصزحيات قاسم سليماني
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هكرة الثمافح واإلػالم

الثؼث يسرٌكس تشدج ذصسيحاخ سليواًي
ويؼد توىاصلح الوماوهح تىجه هحاوالخ االحرىاء الصفىيح اإليساًيح

َا أبٕاء شؼبٕا اٌّمذاَ
َا أبٕاء اِخٕا اٌؼشبُت اٌّجُذة
حجٍء حصشَحاث لاسُ سٍُّأٍ لائذ ِا َسًّ ( فيلك المدس اإليساًي ) بـ " خضىع الؼساق وجنٌنىب لنثنٌناى إلينساى"
واٌخشذق بمذسحهُ ػًٍ إلاِت أٔظّت حىُ فُها حابؼت إلَشاْ اٌصفىَت ِ ،صذالاً ٌّا لاٌه اٌشفُك اٌّجاهذ ػزة ابشاهُُ األُِٓ اٌؼـاَ
ٌٍحزب اٌمائذ األػًٍ ٌٍجهاد واٌخحشَش واٌخالص اٌىطٍٕ فٍ خطابه اٌخاسَخٍ ٌذي ٌمائه ٔخبت ِٓ ِجاهذٌ اٌبؼث واٌّماوِت فـٍ
تن ى

رٌ لاس حُٓ أوذ " ليؼلن شؼة الؼساق الؼظين وطالئؼه الثىزيح الوجنادندج النونمناوهنح والنسافضنح لنالحنرنال
اإلهثسياليح األهيسكيح لن ذىكل أحداً لرٌفير هشسوػها يىم اًسحاتها وإًوا دي سلود الؼساق كله إليساى وػنونالئنهنا
هغ ضواًاخ هي أيساى لرٌفير تؼض الوصالح األهيسكيح غيس الوشسوػح في الؼساق واألهح والوٌطمح " .

وبزٌه فأْ حصشَح لاسُ سٍُّأٍ بخضىع اٌؼشاق إلَشاْ َجٍء اػخشافاً صاسخاً بخبؼُت حىىِت اٌؼًُّ اٌّـاٌـىـٍ إلَـشاْ اٌصـفـىَـت
وػذَ لذسحها ػًٍ اٌشد ػًٍ هزا اٌخصشَح اٌؼٕجهٍ  ،سىي بئشاساث ػذَ اٌمبىي اٌخجىٌت ِٓ هزا اٌخابغ أو ران بـمـصـذ اٌـخـىسَـت
واإلَهاَ ٌُس إال .
ولُادة لطش اٌؼشاق ٌحزب اٌبؼث اٌؼشبٍ االشخشاوٍ إر حسخٕىش وحذَٓ بشذة حصشَحاث لاسُ سٍُّأٍ اٌىلحت  ،فأٔها فٍ اٌـىلـج
راحه ححًّ حىىِت اٌّاٌىٍ اٌؼٍُّت ِسؤوٌُت حّادٌ إٌظاَ اإلَشأٍ اٌصفىٌ بأخهان سُادة اٌؼشاق وإػـالْ وصـاَـخـه اٌسـافـشة
ػٍُه .

ص٦٢

ٌا أبناء شعبنا الصابر الغٍىر
ٌا أحرار االهت والعالن أجوع
سيىاصل مجاهدو الةعث والمقاومث الةسالء وأبطال جيشىا الةاسل قدالهم الملحمي بىجه الىجىد اإليزاوي الصفىي فيي اليعيزا
وخزكث المحدليه االميزكان كلها  ،واوهم وأيم الحق بذاج اإليمان والزوح واإلرادت الدي هزمح المحدلييه االميييزكيان سيييليحيقيىن
الهزيمث بالمحدليه اإليزاوييه الصفىييه مهما كاوح األغطيث الدي يدثزون بها احداللهم  ،والدي سيمزقها جهاد الشيعيا اليعيزاقيي
الةاسل الذي يىاصل خقىيضه للعمليث السياسيث المدهاويث خحح ضزباج المقاومث الةاسلث وسيجهض محاوالج االحديىاء الصيفيىييث
اإليزاويث للعزا

.

وهللا أكبر .
وأنا لونتصروى .
وسٍبقى العراق عزٌزاً حراً قىٌاً هصاناً .
وسٍخسأ الحلف األهٍركً الصهٍىنً الفارسً الصفىي وعوالئه األرالء .
والوجذ لشهذاء البعث والوقاوهت والعراق واألهت األبرار .
ولرسالت اهتنا الخلىد .

قـٍـادة قــطــر الـعــراق
هكتب الثقافت واإلعالم
 ٣٢كانىى الثانً  ٣١٢٣م
بغـذاد الونصىرة بالعـز بإرى هللا

