
 االفتتاحيت
 تىاطل هسرية اجلهاد والتحرير 

  واًهيار العوليت السياسيت
 

ٕٚاصم يجبْذٔ انبؼث ٔانًمبٔيت كفبحٓى انظبفرش درذ حرشكربث انرًر رخرهرٛرٍ 

االيٛشكبٌ ٔحهفبئٓى انصٓبُٚت ٔانفشط انصفٍٕٚٛ ٔجالٔصة انؼًهٛت انسٛبسرٛرت 

انخٙ ساحج حخٓبٖٔ ػبش صشاػبحٓب ٔحخششرو لٕاْب ح ج يرررشلرت انرؼرًرهرٛربث 

ُٚسشع فرٙ اَرٓرٛربسْرب حصربػرذ  انجٓبدٚت نفصبئم انًمبٔيت انببسهت كبفت ٔيب 

انسخط انشؼبٙ انًخؼبظى ٔحشاكًّ ببحجبِ انخ ٕل انٗ ثٕسة شؼبرٛرت ػربسيرت 

حؼبش ػٍ إسادة انشؼب انكفبحٛت انفبدر رت نرًرضاػرى ٔترشٔحربث   ا صرال  

ٔانًصبن ت ( انكبربت ٔانخٙ حجهٗ صٚفٓب ػبش يٕاصهت حكٕيت انًبنكٙ انؼًٛهرت 

شٍ حًالث االػخمبالث انٕاسؼت انُربق نًجبْذ٘ انبؼث ٔانًمبٔيت ٔدربربت 

ٔتٛبس٘ ٔدببت صف جٛشُب انببسم ٔأبُبء شؼبُب األبٙ ٔانخٙ حصبػذث حخرٗ 

فٙ أٚبو ػٛذ األد ٗ انًببسن ببنخشافك يغ انخضٛٛك ػهٗ انًٕاتُٛرٍ ٔلرهرك 

انًُبفز انًؤدٚت انٗ انكثٛش يٍ األحٛبء فٙ بغذاد ٔانً بفظبث بًب فخَح انًجبل 

ٔاسؼبً نهًٛهٛشٛبث ا سْببٛت انًشحبرت ب كٕيت انًبنكٙ انؼرًرٛرهرت نرخرُرفرٛرز 

سهسهت يٍ انخفجٛشاث ا جشايٛت انخٙ سا  د ٛخٓب انؼششاث يرٍ انشرٓرذاء 

ٔانجشحٗ بًب فبلى يٍ حبنت االَٓٛبس األيُٙ انشبيم ٔادٖ انٗ اسحفبع أسؼربس 

انًٕاد انغزائٛت ٔاالخخُبلبث انًشٔسٚت انخٙ أتبمج ػهٗ أَفبط انُربط انرزٚرٍ 

ساحٕا ٚؼبشٌٔ ػٍ حزيشْى ٔسخرٓى ٔاصرفبفٓى فٙ خُذق يجبْذ٘ انبؼث 

ٔانًمبٔيت ٔحخٗ االَٓٛبس انكبيم ٔانُٓبئٙ نهؼًهٛت انسٛبسٛت ٔإلربيرت حركرى 

انشؼب انخؼذد٘ انذًٚمشاتٙ ان ش انًسخمم ٔاسخئُبف يسٛشة انبُبء انثرٕس٘ 

انشبيم ٔح مٛك َٕٓض االيت ٔاَبؼبثٓب ٔيٕاصهت إسٓبيٓب انفبػرم فرٙ برُربء 

 صش  ان ضبسة ا َسبَٛت .
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٢ص  

 نص احلوار الصحفي
 للقائد املؤهن اجملاهد املهيب الركن عزت إبراهين ) رعاه اهلل ( هع بوابة األهرام القاهرية 

 
 

 * "بٛابت األ٘شاَ": اٌشؼب اٌؼشبٟ ٠ش٠ذ أْ ٠خؼشف ػٍٝ ِشبػش ػضة إبشا١ُ٘ ٌذظت إػالْ ادخالي اٌؼشاق؟
 

ب ٌٕب، ٘ٛ بجئادخالي اٌؼشاق ٌُ ٠ىٓ فٟ ٠َٛ غضٖٚ، ٚال فٟ ٠َٛ ٚصٛي لٛاث اٌغضٚ اٌشٛف١ٕٟ إٌبصٞ إٌٝ بغذاد اٌؼشٚبت ٚلٍؼخٙب اٌصبِذة، فٙٛ ٌُ ٠ىٓ ِفاٌذٚسٜ :  -
 دص١ٍت ٔخبج ِخطظ إِبش٠بٌٟ أِش٠ىٟ ـ ص١ٟٙٛٔ فبسسٟ صفٛٞ .

 

، بذأ اٌصشاع ِٕز ا١ٌَٛ األٚي إلػذاَ جٛاس١س اٌى١بْ اٌص١ٟٙٛٔ فٟ سبدت 8691ٌمذ دخٍٕب ِؼُٙ فٟ صشاع داَ ٚط٠ًٛ ٚػٍٝ اِخذاد ِس١شة ثٛسة حّٛص اٌّج١ذة ػبَ 
 ب١ذ، ِٚب حال رٌه ِٓ إٔجبصاث وب١شة ٚد٠ٛ١ت ٌثٛسة اٌبؼث فٟ اٌؼشاق، ثُ صذٚس لبْٔٛ اإلصالح اٌضساػٟ اٌجزسٞ، ٚحصف١ت اإللطبع ٚٚضغ األسض 8696اٌخذش٠ش ببغذاد ػبَ 

اٌخبس٠خٟ ٚاٌذً  راسِٓ ٠ضسػٙب، ثُ اٌثٛسة اٌضساػ١ت فٟ اٌش٠ف، اٌخٟ غ١شث د١بة اإلٔسبْ ٚسفؼخٗ إٌٝ ِسخٜٛ ػبي ِٓ اٌخطٛس ٚاٌخمذَ ٚاٌخذضش، ثُ صذٚس ب١بْ آ
غ أُ٘ اٌثشٚاث ٚض اٌسٍّٟ ٚاٌذ٠ّمشاطٟ ٌٍّسأٌت اٌىشد٠ت، ثُ اٌذىُ اٌزاحٟ ٌشؼبٕب اٌىشدٞ فٟ ِٕطمت وشدسخبْ اٌؼشاق، ثُ لشاس حأ١ُِ إٌفظ اٌخبس٠خٟ، اٌزٞ

ِغشبٙب إٌٝ ألصٝ صٝ اٌٛط١ٕت ب١ذ اٌشؼب السخثّبس٘ب ٚط١ٕب ٚل١ِٛب، ثُ اٌٛلٛف اٌذائُ ِغ اٌمض١ت اٌفٍسط١ٕ١ت، ٚاٌٛلٛف اٌذائُ ِغ ِصبٌخ األِت اٌذ٠ٛ١ت ِٓ أل

 ِششلٙب .
 

١ت اٌى٠ٛج فخب ِذىّب لض ٌمذ لبحٍٛا ثٛسحٕب فٟ شّبي اٌؼشاق س١ٕٓ ط٠ٍٛت ٚلبحٍٛٔب فٟ اٌمبدس١ت اٌثب١ٔت ثّبْ سٕٛاث، ٚأخصشٔب فٟ وً حٍه اٌّؼبسن دخٝ ٚضؼٛا ٌٕب
لخٍٛا ٚششدٚا، ظٕب ا ٚٚلؼج ف١ٗ ل١بدة اٌؼشاق فجبءٚا ِٓ خالٌٗ وذٍمت أخ١شة ِٓ دٍمبث اٌغضٚ إٌٝ اٌؼشاق بىً دمذُ٘ اٌخبس٠خٟ ػٍٝ األِت ٚػشالٙب األشُ، فذِشٚ

اٌؼشاق األبٟ ؼب ُِٕٙ أْ ٠ٕخٟٙ اٌبؼث ٚشؼب اٌؼشاق ٌىٟ ٠خٍٛ ٌٙزا اٌذٍف اٌثالثٟ اإلجشاِٟ اٌخب١ث اٌجٛ فٟ حمبسُ اٌّصبٌخ ِؼب فٟ اٌؼشاق ٚاألِت، ٌىٓ ش
هللا ٚػٛٔٗ ٚسخسذك  فضًٚلٛاٖ اٌٛط١ٕت ٚاٌم١ِٛت ٚاإلسال١ِت ٚفٟ ط١ٍؼخٙب اٌبؼث سد اٌصبع صبػ١ٓ ٌإلِبش٠ب١ٌت األِش٠ى١ت لبئذة اٌذٍف اٌشش٠ش فطشدحٙب ٚ٘ضِخٙب ب

 اٌصف٠ٛت اٌفبسس١ت ٚحطشد٘ب بإرْ هللا .

 
ٚػٕذ ذٞ أِب ِشبػشٞ اٌٛط١ٕت ٚاٌم١ِٛت ٚاإل٠ّب١ٔت فٟٙ ِشبػش وً ػشالٟ ٚػشبٟ شش٠ف ٚغ١ٛس ٚشُٙ صبدق ِٚخٍص ألِخٗ ٚشؼبٗ فمذ حفجش ٘زا اٌشؼٛس ػٕ

اٌشؼب اٌّجب٘ذة ئً سفبلٟ فٟ اٌبؼث إ٠ّبٔب ّٚ٘ت ٚػض٠ّت ِٚضبًء ٚثٛسة ػبسِت بٛجٗ اٌغضاة، فخضٕب جٙبدا ٍِذ١ّب ِغ دضبٕب ٚلٛاحٕب اٌّسٍذت اٌببسٍت ٚوً فصب
 ْٛ اٌبغبة اٌّؼخذْٚ .ذخٍاٌٛط١ٕت ٚاٌم١ِٛت ٚاإلسال١ِت ٚػٍٝ اِخذاد حسغ سٕٛاث لذ حذمك ف١ٙب ٔصشٔب اٌخبس٠خٟ اٌىب١ش ببٌٙض٠ّت اٌىبشٜ اٌّزٌت، اٌخٟ ِٕٟ بٙب اٌّ



٣ص  

 * "ج٘بجد بألٕشبً" : ٍة بىذٗس بىحقٞقٜ ىيحؼص فٜ بىَقةٍٗد ٍٗذٙ زْغٞقٔ ٍغ فصةئو بىَقةٍٗد بألخشٙ؟

 

ساله مَنة فنٜ بىانصةئو حىقذ مةُ دٗس بىحؼص طيٞؼٞة ٍٗقذبٍة ٗجغ٘سب، ألُ ٗج٘دٓ ٗفؼئ ٗق٘زٔ ٗزؤضٞشٓ ىٌ ٝنِ جذٝذب أٗ ٍحسذأ ػيٚ بىغةحد، ٗىٌ ٝننِ ٍساةجانة جنةا -

ض بىححن٘ش ضنٌ شبمنبىَجةٕذخ بىخٞشخ بألخشٙ ٗبىنطٞشخ، ٗإَّة ٕ٘ بٍسذبد ىذٗىسٔ ٗجٞشٔ ٗق٘ٙ أٍْٔ بى٘طْٜ ٍٗؤعغةذ دٗىسٔ بىََٖند، خص٘انة بىسنصْٞغ بىؼنغنشٛ ٍٗ

٘ٙ بىؼنذٗبُ ٔ قنشؼحٔ بىؼَالق بىزٛ أػذٓ بىحؼص بَٝةّٞة ٗػقةئذٝة ٗعٞةعٞة ً ٗػغنشٝة ػيٚ بٍسذبد خَظ ٗضالضنُ٘ ػةٍنة ىننٜ ٝ٘بجنٔ ٍطنو ٕنزب بىٞنً٘ ٗىننٜ ٝ٘بجن

بىغنضٗ ٗباحسناله،  ٝنً٘ٗبىطغٞةُ ٗبىغضٗ ٗباحساله، فنةّر ٍقةٍٗد بىحؼص ٕٜ بٍسذبد ىصشبػٔ بىؼغنشٛ بىشعَٜ ٍغ بىغضبخ ٍْز حشت بىقةدعٞد بىطةّٞند بىَجٞنذخ إىنٚ 

ٞد، ٗإُ ٍنة جقنٜ ٍنِ الٍىقذ ز٘حذذ زحر سبٝد بىقٞةدخ بىؼيٞة ىيجٖةد ٗبىسحشٝش ٗبىخالص بى٘طْٜ أمطش ٍِ خَغِٞ فصٞال ٍِ فصةئو بىَقةٍٗد بى٘طْٞد ٗبىقٍ٘ٞد ٗبإلعن

ٔ ٍٗؼشفسنٔ يٍ٘نفصةئو جٖةدٝد خٞشخ مةُ ٍةدزٖة سجةه بىحؼص ٗسجةه جٞشٔ بىحةعو ٗق٘ٙ أٍْٔ بى٘طْٜ ٗإٍنةّٞةذ ٕزب بىجٞش بىؼظٌٞ ٗأعنيحسٔ ٗخحشزنٔ ٍٗنغس٘ٙ ػ

ظ بىنذٗه فنٜ زنغقٍغسْذب ٕزب بىجٞش بىؼظٌٞ ٗجَٞغ بىق٘بذ بىَغيحد بألخشٙ ػيٚ قةػذخ بىط٘سخ بىؼظَٞد ض٘سخ زَ٘ص، فةىحؼص دٗىد ق٘ٝد ٍٗسط٘سخ ىنٌ زنغقظ مَنة 

ٚ جَٞنغ فنصةئو ػين بىحشٗت، ٗإَّة بخسار ىسق٘د ٍغٞشخ بىسحشٝش جئٍنةّةزٖة بىٖةئيد. ىقذ ز٘صع ٍقنةزي٘ جٞنشْة بىحةعنو ٗقن٘ٙ بألٍنِ بى٘طنْٜ ٗجؼنر بىننةدس بىحضجنٜ

ألعَٚ ىيجَٞنغ، بىنزٛ ٗب بىَقةٍٗد ٝق٘دُٗ ٗٝخططُ٘ جغر بىْظش ػِ بخسالفْة ٍؼٌٖ عٞةعٞة ٗػقةئذٝة ٗحسٚ زةسٝخٞة ألُ بىجةٍغ جْْٞة ٕ٘ زحشٝش بىؼشبق بىٖذف بألمحش

 ا ٝؼي٘ ػيٞٔ ٕذف .

 

 * "ج٘بجد بألٕشبً" : ٍة ٍ٘قال ٗزقَٞٞل ىَؼةسك أً قصش ٗرٛ قةس ٗبىَطةس بىشٖٞشخ ٗرمشٝةزل ػْٖة ؟

 

ْة بىؼظٞنٌ أسٗع شمٞف ٝنُ٘ ٍ٘قاْة ٍِ ٕزٓ بىَؼةسك بىخةىذخ ٗزقَْٞٞة ىٖة ٗمو ٍؼةسك بىط٘سخ، فْحِ جضء أعةعٜ ٗفةػو ٍْٖة ٗفٖٞة قذ عنجو شنؼحْة ٗحضجْنة ٗجٞن -

ؼنغنشٝد بىَسانشدخ بى بىحط٘اذ ٗأٗعغ بىسضحٞةذ ٗأغيٚ باّسصةسبذ، ٗعسحقٚ ٕزٓ بىَؼةسك ٍٗة عحقٖة ٍِ ٍؼةسك فٜ ٍيحَد بىقةدعٞد بىطةّٞد ٍِ بى٘قةئغ بىَيحَٞد

زي٘ جٞنشْة بىحةعنو ٍقنةىألٍد، بىسٜ ىٌ ٝشٖذ ىٖة بىسةسٝخ ٍطٞال، ٗعسؤخز طشٝقٖة ٍغسقحال إىٚ بىنيٞةذ ٗبألمةدَٝٞةذ بىؼغنشٝد فٜ بألٍد ىسذسط، فيقذ عنطش فٖٞنة 

ة ٍنغ شنؼحْة ٗحضجْنة ٝسٖنجاشقٔ ٗأى٘ٝسٔ ٗمسةئحٔ أسٗع بىحط٘اذ ٗمحذٗب بىَحسيِٞ خغةئش جغَٞد فٜ بألفشبد ٗبىَؼذبذ، فيقذ جغذذ بىاشقد بىَقةزيد فنٜ أً قنصش ٗأى٘

فنٜ ٕنزٓ بىَؼنةسك ، ْٕٗةك ا٘س بىصَ٘د ٗبىسضحٞد، مَة جغذ ٍقةزي٘ جٞشْة بىحةعو ٗحضجْة بىَْةضو ربذ بىحط٘اذ فٜ ٍؼشمد بىْةاشٝد، اؼ٘دب ّح٘ بىْٖذٝد ٗبىنانو

 قذً جٞشْة بىؼظٌٞ ٗحضجْة ٍِ بىسضحٞةذ بىغخٞد ٗبىشٖذبء بألجشبس ٍة ٝشٞث ىٔ بى٘ىذبُ .

 

بىغضبخ بىحغنةخ فنٜ  مةُأٍة ػِ ٍؼشمد بىَطةس بىخةىذخ فيقذ عطش ٍقةزي٘ بىجٞش بىؼشبقٜ ٗبىحشط بىجَٖ٘سٛ ٗفذبئٜٞ اذبً أسٗع بىحط٘اذ ٗبىسضحٞةذ بىغخٞد.. فيقذ 

ٓ بىَؼشمند بىقْةجنو ٕنز غةٝد بىخغد ٗبىقزبسخ ػْذٍة باطذٍ٘ب جٖزب بىْ٘ع ٍِ باعسحغةه ٗبىصَ٘د ٗبىسضحٞد ٗبىحْند فٜ بىقسةه ٗإدبسخ بىَؼشمد، فيقذ بعسخذٍ٘ب فنٜ

حٞنةخ بىحنشخ بىنشَٝند، بى بىْ٘ٗٝد بىسنسٞنٞد، بىسٜ ززٝث بىحشش ٗبىشجش ٗبىحجش، ٍٗغ رىل فقذ قةجيٖة ٍجةٕذٗ بىؼشبق بىشجؼةُ جصذٗسٌٕ بىؼةٍشخ جةإلَٝةُ ٗجحقٌٖ فنٜ

ش بىجٖنةد بىحٖنٜ، عنا ٗمحذٗب بىؼذٗ فٖٞة خغةئش فةدحد ٗجغَٞد، ٗعسحقٚ ٍؼةسك أً قصش ٗبىْةاشٝد ٗبىَطةس ٗبىْجف ٗقحيٖة ٍؼةسك بىقةدعٞد ٗغٞشٕة ٍآضش خةىذخ فٜ

بىناةحٞند ىسحقٞن  ْنة بىزٛ ٝس٘باو حسٚ ٍْٝ٘ة ٕزب ٗعٞضو ٝشغ جغْةٓ بىحةٕش ٗدسٗعٔ بىحيٞغد ػيٚ أقطةس بألٍد بىؼشجٞد ٗجَةٕٞشٕة ىسْٖو ٍْٔ ٍة ٝصؼذ ٍغٞشخ أٍس

 إٔذبفٖة فٜ بىسحشس ٗبىس٘حذ ٗبىسط٘س ٗبىحْةء .

 

 * "ج٘بجد بألٕشبً": ٍسٚ جذأذ بىَقةٍٗد؟.. ٍٗة ػَقٖة؟.. ٍٗة أمحش ٍؼةسمٖة؟.. ٕٗو حققر إٔذبفٖة ؟

 

ْان٘ط ٗبىؼقن٘ه ىبىَقةٍٗد ٗحشت بىسحشٝش بىشؼحٞد ٕٜ ٕ٘ٝد بألٍد ٗػقٞذزٖة ٗضقةفسٖة ٍْز ػصش بىشعةىد بىؼشجٞند بإلعنالٍٞد بىخةىنذخ، قنذ جنغذٕة ٗجنزسٕة فنٜ ب -

سزٖة بىضبٕٞند حنضةٗبىقي٘ت ٗبألسٗبح ٗبىضَةئش بىححٞث بىَصطاٚ ايٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ٗآىٔ ٗاححٔ بىَجةٕذِٝ فٜ ٍغٞشخ ػَالقند حنشسٗب بألٍند ٗٗحنذٕٗة ٗأشنةدٗب 

، فةىَقةٍٗند مةّنر 7491ةً ٗبىخةىذخ ػيٚ ٍش بىذٕ٘س، ٗىزىل فقذ مةُ بىجٖةد ػْذّة ٕ٘ ٕ٘ٝد بىحؼص ٗػقٞذزٔ ٗضقةفسٔ ٍْز بىًٞ٘ بألٗه ى٘ادزٔ فٜ بىغةجغ ٍِ أجشٝنو ػن

قحنو منو شنٜء،  غنضٗبىشد بىسةسٝخٜ بىطحٞؼٜ ىشؼث بىؼشبق ٗق٘بٓ بى٘طْٞد ٗبىقٍ٘ٞد ٗبإلعالٍٞد ٗفٜ طيٞؼسٖة بىحؼص جةػسحةسٓ اةحث بىقضٞد ٕٗ٘ بىَغسٖذف ٍنِ بى

ػنذٓ بىحؼنص ػينٚ ٛ أجذأذ جؼذ بّسٖةء بىَؼةسك بىشعَٞد ف٘سب، جو زذبخير ٍغ آخش أٝةً بىَؼةسك بىشعَٞد ٗمةُ ٗا ٝضبه ٗعٞحقٚ ػَقٖنة شنؼث بىؼنشبق بىؼظٞنٌ، بىنز

ٗمَنة زؼينٌ أُ بىؼَن   حٜ،بٍسذبد ٍغٞشخ بىط٘سخ ٗىغةٝد ٍْٝ٘ة ٕزب زشجٞد ٗزؼحاد ٗإػذبدب ً ٗزذسٝحة ً ٗزغيٞحة ، ٗىزىل فٖنٜ ىنٌ زسنؤضش جنةىَ٘قف بىؼشجنٜ بىشعنَٜ بىنغي

ػينٚ ػنصش ذخ باعسشبزٞجٜ ىشؼث بىؼشبق ٍٗقةٍٗسٔ ٕٜ بألٍد ٗشؼحٖة ٗزةسٝخٖة، ىقذ بعسيَٖر بىَقةٍٗد مو قٌٞ ٍٗؼةّٜ ٍٗطنو ٍٗحنةدا ٍنغٞشخ بىشعنةىد بىخةىن

سنضحٞةذ جٖنزب بىَنذد بى اةححٖة إٍةً بىَجةٕذِٝ بىححٞث بىَصطاٚ ايٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ، إَٝةّة ً ٗاذقة ً ٗأدبء ٗػطةء ٗفذبء فقذٍر ٍقةٍٗسْة بىَجٞذخ أغيٚ ٗأٗعنغ

 ٗجٖزٓ بىشٗحٞد ٗجٖزب باعسيٖةً .

 

ظ ٍةئد ٗخَنغِٞ أىنف حةٕىقذ بعسطةع ٍجةٕذٗ بىحؼص ٗفصةئو بىَقةٍٗد بألخشٙ جنو أى٘بّٖة ٗأشنةىٖة جؼذ أُ قذٍر ٕزٓ بىَقةٍٗد بىَساشدخ فٜ زةسٝخ بألٍد بىطَِ بى

سناله زَنْنر الحشٖٞذ جؼطٜ ٍٗيّٜٞ٘ شٖٞذ ػشبقٜ ٍس٘ميِٞ ػيٚ هللا بىق٘ٛ بىؼضٝض ٍسناِٞ ػيٚ قةػذزٌٖ شؼث بىؼشبق بىَجٞذ ٗمو ق٘بٓ بىَْةٕنضد ٗبىَؼةسضند ى

 غشبُ .بىخٍِ زشمٞغ ق٘ٙ بىغضٗ ٗبىؼذٗبُ ٗزحطَٖٞة ٕٗضَٝسٖة بىَْنشخ فٜ بىحةدٛ ٗبىطالضِٞ ٍِ مةُّ٘ بألٗه ٍِ بىؼةً بىَةضٜ ٝجشُٗ أرٝةه بىخٞحد ٗ



٤ص  

لفاب ِزااب ب ثاً وابْ ِٛ ٚأج١جىُ عٓ طؤاٌىُ عٓ رم١١ّٕب ٌدٚر اإلعالَ اٌعزثٟ ِٚٛلفٗ ِٓ اٌّمبِٚخ ٚدزة اٌزذز٠ز فؤلٛي ٌه ٌٚىً أدزار األِخ ٌألطف اٌؼد٠د : وابْ

ِذبصازح اٌّمبِٚاخ  فاٟ ِزآِزا ٚوبْ اٌىث١ز ِٓ لٕٛارٗ ٚإ اعبرٗ ٚصذفٗ اٌزط١ّخ ِظبٔدا ً ٌٍعدٚاْ ٌٍّٚذز١ٍٓ، وّب أدٜ ٘ذا اإلعالَ دٚرا غا١ز ِاؼزو ٚطاٟل ٌٍةب٠اخ

اٌىزابة ٚاٌاصذف١١ٓ عاط اٌعزال١خ اٌجبطٍخ ٚغّض جٙبد٘ب ٚأزصبرارٙب، ٚثابصخ اٌجعث ِٚمبِٚزٗ اٌّج١دح ثبطزثٕبل ثعط اٌمٕٛاد اٌاؼز٠فخ اٌم١ٍٍاخ جادا، كاُ وزبثابد ث

 اٌعزة إٌّبظ١ٍٓ األدزار .

 

 "* ثٛاثٗ األ٘زاَ" : لبِذ أِز٠ىب ثبدزالي اٌعزاق ثذجٗ اطٍذخ اٌدِبر اٌؼبًِ .... و١ف رم١ّْٛ ِٛلفٙب ِٓ ا٠زاْ ؟

 

ًٗ ٌمد الززفذ اإلدارح األِز٠ى١خ ٚب ألٛي اٌؼعت األِز٠ىٟ اثؼع جز٠ّخ فٟ ربر٠خ أِز٠ىاب ودٌٚاٗ عيّاٟ ٚداعبر٠خ ، ٚرادعٟ  -عشح اثزا١ُ٘  أٔٙاب راع١اٗ ٌٍذز٠اخ دم١م

خابر  طا١بلبد اٌاؼزع١خ  ًعبٚاٌد٠ّمزاغ١خ ٚدز٠ٗ األٔظبْ ٚدمٛلٗ ثبدزالٌٙب ٌٍعزاق، ١ٌٚض ٌٙذٖ اٌجز٠ّخ ِث١ً ب فٟ اٌزبر٠خ اٌمد٠ُ ٚب فٟ اٌزبر٠خ اٌذد٠ث، ٟٚ٘ لط

ألرض، ٚلد ٌفماذ ٌعٍّٙاب ٟ ااٌد١ٌٚخ ١ِٚثبق األُِ اٌّزذدح ٚاٌمبْٔٛ اٌدٌٟٚ، ٟٚ٘ لطًعب خبر  ط١بلبد اٌم١ُ ٚاٌّجبدئ اٌظّب٠ٚخ اٌزٟ أراد٘ب هللا طجذبٔٗ ٌإلٔظبْ ف

واٌٛٓ ثابٚي ٚغ١ز٘اُ زٗ اٌّؼ١ٓ ٘ذا أخض األوب ٠ت ٚالذر٘ب دٛي اِزالن اٌعزاق ألطٍذخ اٌدِبر اٌؼبًِ، ٚلد اعززفذ اإلدارح األِز٠ى١خ عٍٟ ٌظبْ ثٛع ٚٚس٠ز خبرج١

د جازٞ ابدزاالي فما ف١ّب ثعد ثعدَ ٚجٛد اطٍذخ دِبر ػبًِ فٟ اٌعزاق .. ٚلد رؤود اٌعبٌُ وٍٗ ثعد ابدزالي ِٓ خٍٛ اٌعازاق ِآ ٘اذٖ األطاٍذخ، أِاب ثاؼبْ ا٠ازاْ

، ٚاْ اٌزذبٌاف بثكثّؼبروٗ إ٠زا١ٔخ أطبط١ٗ ِىؼٛفٗ ِٚفعٛدخ، ٚ٘ذا ِب اعززفذ ثٗ ا٠زاْ ٔفظٙب ِزجب١٘ٗ عٍٟ ٌظبْ عٍٟ اوجز اثطذٟ ٔبئت اٌزئ١ض اإل٠زأٟ اٌاظ

ٚو١اف ٚفازد ٌاٗ اٌشِآ ٟ، األِز٠ىٟ اٌص١ٟٙٛٔ اإل٠زأٟ ِعزٚو ِٚىؼٛو أيز اٌٟ ِٛظٛع اٌٍّف إٌٛٚٞ اإل٠زأٟ و١ف رزعبًِ ِعٗ اإلدارح األِز٠ى١خ ٚاٌى١بْ اٌص١ٙٛٔ

خ ثابٌٍجٛل اٌاٟ أِز٠ىاب بِاٚاٌفزصخ إٌّبطجخ بطزىّبي ِٙبِٗ فٟ إٔزب  اٌظالح اٌذرٞ، ٌىٟ رجزش ابِخ اٌعزث١خ ٚرٙدد ِٕطمٗ اٌا١ٍج اٌعزثٟ ثزِزٙب ٌىٟ رعطز دٚي ا

 ٚابررّبل فٟ أدعبٔٙب ٌٚىٟ رؤخذ ا٠زاْ دصزٙب اٌّزفك ع١ٍٙب ِع أِز٠ىب فٟ ابِخ ٚفٟ إٌّطمخ .

 

مبدطا١خ عآ غز٠اك اٌ اٌزذبٌف األِز٠ىٟ اٌص١ٟٙٛٔ اإل٠زأٟ ِعزٚو ِٚفعٛح ِٕذ سِٓ اٌؼبٖ، ٚثعد أْ لعٛا ٚغزُ٘ ِٓ اٌؼبٖ، ِٕٚذ أِداد ا٠زاْ ثبٌظالح فٟ ِعزواٗ

طٕٛاد إل٠زاْ ٚعّالئٙب ٌزد١ِز اٌعازاق ٚلزاً ػاعجٗ، كاُ طاٍّذ اٌعازاق  9إطزائ١ً ٚدزٟ اٌةشٚ ٚابدزالي ٚدزٟ ا١ٌَٛ لد ٚفزد اإلدارح األِز٠ى١خ اٌةطبل عٍٟ اِزداد 

 ا١ٌَٛ ثبٌىبًِ إل٠زاْ ِٓ خالي عّالئٙب فٟ اٌع١ٍّخ اٌظ١بط١خ ِٚٓ خالي رٛاجد٘ب اٌزطّٟ ٚاألِٕٟ ٚاٌّابثزارٟ ٚاٌظ١بطٟ ٚابلزصبدٞ .

 

١اَٛ، ٚ٘اٟ رٕزياز اٌ ٚأٟ ألٛي ٌالِٗ ٌٚؼعجٙب ٚػعت أِز٠ىب اٌذعبرٞ اإلٔظبٟٔ اٌصد٠ك اٌذٞ ٚلف ظد غشٚ دٌٚزٗ ٌجٍدٔب أْ ا٠زاْ لد اِزٍىاذ اٌاظالح إٌاٛٚٞ لجاً

ٌّاؼزٚع اإل٠زأاٟ ٓ ااٌفزصخ إٌّبطجخ ٌىٟ رعٍٓ اِزالوٙب ٌٗ، ٚطزفبجئ اٌعزة ٚاٌعبٌُ ثٙذا اإلعالْ، ٔذٓ ٌاد٠ٕب ِزبثعاٗ دل١ماٗ ّٚٔزٍاه ِعٍِٛابد ِّٙاٗ ٌٍةب٠اخ عا

ب ِٕذ سِٓ اٌؼبٖ، ٌٚذٌه عٍٟ اٌعزة أْ ٠زٛددٚا ٠ٚعجئٛا وً إِىبٔبد ابِخ ٌّٛاجٙٗ اٌاطز اٌمبدَ، ٚب ٠طّئٕٛا اٌاٟ ِشاعاُ  04إٌٛٚٞ، أْ ِزبثعزٕب اِزدد ألوثز ِٓ  ًِ عب

 أِز٠ىب ٚاٌةزة ثذّب٠زُٙ.. أِز٠ىب ٚاٌةزة ِعب غ١ز لبدر٠ٓ عٍٟ دّب٠ٗ ِٓ ١ٌض ٌُٙ فٟ دّب٠زٗ ِصٍذٗ أطبط١خ ٚد٠ٛ١خ .

 

 * "ثٛاثٗ األ٘زاَ": ثعد ابدزالي ً٘ ٠ٛجد دٚر ٚرؤك١ز إلطزائ١ً فٟ اٌعزاق ؟

 

اق ٚلجاً ادزالٌاٗ، ٚا١ٌاَٛ أٚظذٕب فٟ أجٛثزٕب اٌظبثمخ ٚفٟ وً خطبثبرٕب ٚرطبئٍٕب ٚث١بٔبرٕب غج١عخ اٌذٍف األِز٠ىٟ اٌص١ٟٙٛٔ اإل٠زأٟ فٟ ادزاالي اٌعاز -عشح اثزا١ُ٘ 

ز ِٚىؼٛو فٟ اٌعازاق، طبفٚرذذ دّب٠خ ٚرعب٠خ أِز٠ىب ٚا٠زاْ فمد ثدا ٚاظًذب رٛاجد اٌّٛطبد اإلطزائ١ٍٟ ٚاٌؼزوبد اإلطزائ١ٍ١خ ثّازٍف أٔٛاعٙب ِٚٙبِٙب ٚعٍٟ ٔذٛ 

زار١خ ٚعٕاد رذط١اُ ابثٚاْ اٌّمبِٚخ اٌعزال١خ اٌجبطٍخ ا١ٌَٛ رزوش وً جٙد٘ب ظد اٌٛجٛد اإلطزائ١ٍٟ ٚٚجٛد اٌفزص ٚعّالئُٙ ٚجٛاط١ظُٙ فٟ اٌع١ٍّخ اٌظ١بط١خ اٌّ

 ً ثؤ ْ هللا .ىبِاٌّؼزٚع اإل٠زأٟ فٟ اٌعزاق ٚغزد عّالئُٙ ط١ٕزٟٙ دٚر إطزائ١ً ٚط١ٕزٟٙ ٚجٛد٘ب فٟ اٌعزاق لطًعب، ٚدزٟ ٠زذمك رذز٠ز اٌعزاق اٌؼبًِ ٚاٌ

 

 * "ثٛاثٗ األ٘زاَ": ِب ٟ٘ ِيب٘ز اٌّد اإل٠زأٟ فٟ اٌعزاق ٚاٌٛغٓ اٌعزثٟ .. ًٚ٘ ٘ٛ ِد ِذ٘جٟ اَ ط١بطٟ؟

 

خ، ففاٟ اٌعازاق لاد أْ ِيب٘ز اٌّد ٚاٌزةٍةً اإل٠زأٟ ٚاٌزٟ ػبرفذ اٌٟ دد ابدزالي ٚابثزالع ٌجعط ألطبر ابِاخ ٚاظاذٗ ٌٍع١ابْ، ثاً أصاجذذ صابرخ -عشح اثزا١ُ٘ 

ْ ٘اذٖ اإلدارح لاد رىٛطٍّذ أِز٠ىب ع١ٍّزٙب اٌظ١بط١خ اٌٟ ا٠زاْ ثبٌجٍّخ، ٚلد راٍذ عٓ عّالئٙب اٌمداِٝ ٚاٌجدد إٌّب٘ع١ٓ ٌٍّؼزٚع اٌفبرطٟ فٟ ابِخ، ٚثٙذا 

عت ابِاخ ٚػا طٍّذ اٌعزاق ثزِزٗ اٌٟ ا٠زاْ ٚفك ػزاوٗ ٚرمبطُ ِصبٌخ ث١ّٕٙب، ٚألٛي ٚاْ ٌُ رزٛدد لٛٞ اٌثٛرح فاٟ اٌعازاق ٚفاٟ ابِاخ ٠ٕٚٙاط ػاعت اٌعازاق

ب ٚالٛٞ ِٕٙب، ٌٙب ج١ؼٙب اٌذٞ ٘ ًِ لاٛٞ ِآ ج١اغ ٌجٕابْ ٛ اخٍفٙب ٌزذط١ُ ٘ذا اٌّؼزٚع اٌجة١ط، ٚفٟ ٌجٕبْ ٠ٛجد دٌٚٗ إ٠زا١ٔخ فبرط١خ صف٠ٛخ داخً دٌٚٗ ٌجٕبْ رّب

اٌاصةزٜ ٚأثاٛ ِٛطاٝ ٕات ٚاوثز ِٕٗ عدداً ٚعدٖ، ٕٚ٘بن فٟ اٌا١ٍج اٌعزثٟ رذزً ٘ذٖ اٌدٌٚخ اٌعدٚا١ٔخ إل١ٍُ األدٛاس ِٓ اٌٛغٓ اٌعزثٟ، ٚرذزً جشر غٕت اٌىاجزٜ ٚغ

١ٍج وٍاٗ ِآ دٌٚاٗ بٌآِ األِبراد، ٚرطبٌت رط١ًّب ثبٌجذز٠ٓ، ٚأخ١ًزا ٚثعد ٔىظٗ ابِخ اٌىجزٜ فٟ اٌعزاق أصجذذ ا٠زاْ رطبٌت ٚعٍٟ ٌظبْ رئ١ظٙب ادّادٞ ٔجابد ثا

ٌٙب فاٟ واً دَ اٌى٠ٛذ اٌٟ ددٚد عّبْ ِع ػطز ِٓ ارض اٌٍّّىخ اٌعزث١خ اٌظعٛد٠خ، ٟٚ٘ ا١ٌَٛ رزوت ِٛجٗ ِب ٠ظّٝ ثبٌزث١ع اٌعزثٟ، ٌزؤطض لٛاعد ِٚٛاغئ ل

 ألطبرٔب اٌعزث١خ اطزعداًدا ٌٍةشٚ اٌّزرمت ٚٚفك ِؼزٚع رصد٠ز اٌثٛرح .



٥ص  

فعً أِا فً اٌؼساق تشىً خاص فًٙ ذسرثٍح جٍّغ ِحسِاذٗ ِٚمدساذٗ ٚحسٌٗ شعؼثٗ ٚوعساِرُٙ ٚسعٍاوٖ ٚمٕٙعُ ٚاسعرم ٌُٙ  فٙعً ذمعي  اٌمعسي اٌحدٚوٌعح 

اق ٚذعخ  ٍِعاٖ ٌؼعسشّاي اٌؼساق ًٌٍِٛا ٚػًٍ مٛي اٌحدٚو ِؼٙا  ًٚ٘ ذسسق إٌفط اٌؼسالً ٚذٕٙثٗ ٚذحرً جصًءا وثًٍسا ِعٓ از  اٌؼعساق  ٚ٘عً ذماعغ اٌٍّعاٖ ػعٓ ا

خ ٚاٌّاعازواخ معاتاٌثصٚي اٌّاٌحح ٚاٌٍّٛشح اٌى اٌؼساق  ًٚ٘ ذشسف ِثاشسٖ ػًٍ ػًّ اٌمٛاخ اٌّسٍحح اٌؼسالٍح حرً اٌرفاصًٍ  خيًٛصا فً ِٙعاَ اٌمرعً ٚاتػر

 ٚاإلػداِاخ ِٚشسٚع اتجرصاز .

 

 * "تٛاتٗ األ٘ساَ": ٌّاذا ت ٌشازن اٌثؼس فً اٌؼٍٍّح اٌسٍاسٍح تؼد أْ اػٍٓ أٔٙاء اتحر ي ؟

 

صعٍٕؼٗ اٌّحرٍٍعٓ ٌٍثؼس ِٛلفٗ اٌٛاضح ٚاٌمٛي ٚاٌّؼسٚف ضد أي ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌٛجٛو اتسرؼّازي ػًٍ أزضٗ ٚاٌؼٍٍّح اٌسٍاسٍح اٌّخاتساذٍعح ٘عً  -ػصج اتساٍُ٘ 

ٗ ٚذفعيًٍ   جٍّعِٚظٙس ِٓ ِظا٘س ٚجٛوُ٘ ٚأواذُٙ اٌّثاشسج ٌرٕفٍر تؼض ِشازٌؼُٙ ٚأ٘دافُٙ واخً اٌؼساق  اٌرً ػجصٚا ػعٓ ذحمٍمٙعا تعاٌمٛج  فاٌثؼعس ٌسفعخٙا 

ٌٓ ٘صِعٛا لعٛاخ اٌعرًٚ٘ ذّصً ِظٙساً ِٓ ِظا٘س اٌٛجٛو اإلِثسٌاًٌ اٌيفٛي اٌّشرسن ٚاْ ِجا٘دي اٌثؼس ٚاٌّماِٚح تىً فعيالٍٙا اٌٛمٍٕعح ٚاٌمٍِٛعح ٚاإلسع ٍِح 

رعياػد اٌعيساع ٌٚ اتحر ي سٍحاّْٛ صٍٕؼرُٙ اٌؼٍٍّح اٌسٍاسٍح اٌّخاتساذٍح  اٌرً ضستد فؼً  فً اٌيٍُّ تٙصٌّٗ لعٛاخ اٌزعصٚ ِعٓ اٌؼعساق  ٚ٘عً ذعرسٔح اٌٍعَٛ

سٍسج إٌٙعٛ  ٚاٌرمعدَ ح ِعٚاتحرساب تٍٓ أمسافٙا ٌٚٛاصً ِجا٘دٚ اٌثؼس ٚاٌّماِٚح ذٙدٌُ أزوأٙا ٚصًٛت اًٌ ذحمٍك إٌيس اٌشاًِ ٚاٌرحسٌس إٌاجص ٌٍؼعساق ِٚٛاصعٍ

 تأذْ هللا . 

 

 * "تٛاتٗ األ٘ساَ": ِا ذمٍٍّىُ تٔرفاضٗ اٌشؼٛب اٌؼستٍح ؟.

 

ضح ٚاٌصعٛزج فٍٙعا  أِد سٍّرٙا أرفاضاخ اٌشؼٛب اٌؼستٍح  ٚٔحٓ ٔمٛي ً٘ أرفاضٗ اٌشؼة اٌؼستً فً ألااز اِرٗ اٌرً ٔخجد ظسٚف ٚػٛاًِ اتٔرفا -ػصج اتساٍُ٘ 

ُ ٚاٌرٍّٙع  ٚاٌفمعس ٌظٍٚألٛي ٌحد اَْ ٌُ ٌسذك اًٌا ِٓ ٘رٖ اتٔرفاضاخ اٌجّاٍ٘سٌح اٌّجٍدج اٌى ِسرٛي اٌصٛزج  ٚإّٔا ً٘ أرفاضاخ ذؼثس ػٓ ذاٍؼعاخ ِحعدٚوج وعا

زي اٌسٍاسعً ٚاتلرعياوي ٌجعرٚاٌحسِاْ  إٍِٔا وثٍس تجّاٍ٘س اتِح اٌصالسج أْ ذسذمً تصٛزاذٙا أٚ تأرفاضاذٙا اًٌ ِسرٛي اٌصٛزج اٌعشاٍِح اٌؼٍّمعح ألحعداز اٌرزٍعٍس ا

ز٘عا اٌاٍٍؼعً اٌسالعد وٚ ٚاتجرّاػً  ٌٍٚرحسز ِٓ اتسرؼّاز ٚوً أٔٛاع إٌٍّٙح ٚاٌسٍاسج  ٚاٌراٍغ اًٌ ٚحدٖ اتِح ٚحسٌرٙا ٚذمدِٙا اٌحخازي اإلٔعسأً ٚاسعرؼاوٖ

ا ٌصٛزذٕعا ِرعدتٍٓ األُِ أْ أرفاضاخ جّاٍ٘سٔا اٌؼستٍح فً تؼض ألااز اتِح ذؼثس ػٓ إزاوج اتِح ٚشؼثٙا األتً ٌٍٕٙعٛ  ٚاٌرحعسز ٚاٌرمعدَ  ٚ٘عٛ ٌّصعً ا ًِ اًوا ٚاسعرٍٙا

زعصاج اٌ ٚجٙاؤا فً اٌؼساق ػًٍ اِرداو اٌسٕٛاخ اٌرسغ  اٌعرً خٍعد ِٚعا حمعك شعؼة اٌؼعساق اٌؼظٍعُ ِٚماِٚرعٗ اٌثاسعٍح ِعٓ أرعيازاخ ذازٌخٍعٗ ِجٍعدٖ ػٍعً

 اٌّحرٍٍٓ .

 

ًٛٔ اٌعيفٛي يٍٙأْ أرفاضاخ شؼثٕا اٌؼستً فً تؼض ألاازٖ لد اسرٍّٙد ِٓ إشؼاػاخ اٌجٙاو ػًٍ از  اٌؼساق اٌاعا٘سج  ٚتاٌرأوٍعد فعاْ اٌحٍع  اإلِثسٌعاًٌ اٌع

سعّح هللا  ٚأظعس اٌعً ت ٌحاٚي احرٛاء٘ا أٚ ذحجٍّٙا أٚ ذمصٌّٙا أٚ حسفٙا ػٓ ِساز٘ا اٌرازٌخً  ٚػٓ أ٘دافٙا اٌساٍِح فً اٌرحسز ٚاتٔؼراق ٚفعً اٌراعٛز ٚاٌرمعدَ 

ٌٕعاٌس ٚسعثك  52ٖ شٛزاٌري حيً فً ٌٍثٍا ٚوٚز حٍ  إٌاذٛ  ٚ٘را ٌحيً اٌٍَٛ فً اٌثحسٌٓ ٚلثٍٙا آٌٍّ ٚحرً فً ذٛٔس ِٚيس اٌحثٍثح حاٚي ٘را اٌحٍ  إًٌٍ ِٓ 

لٍثًعا ٚلاٌثًعا  ٚتٕفعس اٌٛلعد  سٌحأْ اػٍٕا ِٛلفٕا ٚذمٍٍّٕا ٌصٛزاخ ٚأرفاضاخ شؼثٕا اٌؼستً فً ِيس ٚذٛٔس ٚآٌٍّ ٌٍٚثٍا ٚسٛزٌا تإٔا ِغ اٌصٛزاخ ٚاتٔرفاضاخ اٌجّاٍ٘

اْ ْ تعٔحٓ ضد أي ذدخً اجٕثً ػسىسي أٚ سٍاسً ٚتاي شىً ِٓ األشىاي ٚسٕماَٚ ِغ شؼثٕا فً ألاازٖ أي ٔٛع ِعٓ أٔعٛاع اٌرعدخً اٌخعازجً  ٚٔحعٓ ٚاشمعٛ

ِٛعً اإلٔعسأً اٌم٘رٖ اتٔرفاضاخ ٚاٌصٛزاخ ٚتدػُ ِٓ جّاٍ٘س اتِح ٚلٛا٘ا اٌٛمٍٕح ٚاٌمٍِٛح ِٓ اٌّخً فً ِعسازاذٙا اٌعيالثح اٌّٛصعٍح اٌعى إٌٙعٛ  اٌٛمعًٕ 

 اٌرحسزي اٌشاًِ ٚاٌؼٍّك .

 

 * "تٛاتٗ األ٘ساَ" : اٌجٕٛب اٌؼسالً ٌٗ ٚضؼٍٗ خاصٗ .. ً٘ سٍاسخ ػٍٍٗ اٌساْ تاٌفؼً وّا ٌشاع ؟.

 

ِعح ِٕعر اٌٍعَٛ أْ اٌّماِٚح اٌؼسالٍح اٌثاسٍح شٍّد اٌؼساق وٍٗ ِٓ شّاٌٗ اًٌ جٕٛتٗ ِٚٓ شسلٗ اًٌ غستٗ ٚاْ جٕٛب اٌؼعساق ٘عٛ فعً لٍعة اٌّماٚ -ػصج اتساٍُ٘ 

َ األٌٚعى ٌ حرع ي ٌعااألٚي ٌ حر ي اٌى ٌِٕٛا ٘را  ٚتتد أه لد سّؼد ِٓ األػ َ أْ أٚي فيًٍ أاٍك فً اٌجٕٛب ٘ٛ اٌجٍ  اٌؼستً ٌرحسٌعس اٌجٕعٛب  ِٕٚعر األ

فعً مٍٍؼعح َٛ اٌري ٌمٓ اتحر ي اٌثسٌاأً وزًٚسا لاسٍٗ  فجؼٍُٙ ٌٙستْٛ ِٓ اٌؼساق فً ٚلد ِثىعس .. أْ شعؼثٕا فعً اٌجٕعٛب ٚفعً اٌفعساخ األٚسعط ٌمع  اٌٍع

ا ٚخًٛفا ٚزػثًا إلٌساْ ٚػّ لٙا ٚأذٔاتٙا ٕ٘ان..  ًِ ذسّغ ِعا فؼٍعٗ اٌثؼعس فعً وعست ء  اٌُاٌّسٍسج اٌجٙاوٌح ٌٍرحسٌس  ٚاْ أواءٖ ٚػااءٖ فً ٍِداْ اٌجٙاو اوصس ٚلًؼا ٚاٌ 

ٍعك تفرعاخ ٚػ اٌحسٍٓ لسٖ ػٍْٛ اٌّجا٘دٌٓ ٚحٍُّٙ  ٌمد سٍاس اٌثؼس تشىً واًِ ػًٍ اٌّحافظح ِٚدٌٕٗ وست ء ذحدًٌدا ٌٍٍٗ واٍِعٗ  ٚشع ٚخعط ػٍعً اٌجعدزاْ

ٕاصعسٌح ٚٚاسعط ٚاٌفً وً شازع ٚشلاق ِٚحٍٗ لد ٚشع شّأّالح اٌ  ِٕشٛز ٍِٚيك ٚاحدز ٘صج ػٍٕفح فً لٍٛب اٌؼّ ء ٚاٌخٛٔح  ٚ٘ىرا لثٍٙا فً إٌجع  ٚاٌثعيسج 

 ٚفً وً ِدْ اٌجٕٛب ٚلساٖ .

 

 * "تٛاتٗ األ٘ساَ": ً٘ أسحثد أِسٌىا ِٓ اٌؼساق ذحد ضزط اٌّماِٚح فؼً  اَ أسحثد تؼد أْ حممد أ٘دافٙا ؟

 

 خاضد اٌّماِٚح اٌؼسالٍح تفيالٍٙا اٌثاسٍح ِؼازن ضازٌٗ ذيدخ فٍٙا ٌٍّحرٍٍٓ اٌثزاج اٌازاج اٌزصاج ٚحٍفالُٙ األشساز  -ػصج اتساٍُ٘ 



٦ص  

ح تنةو ظيَةٗعَالئٌٖ األرالء، عيي اٍرذاد اىغْ٘اخ اىرغع ٍِ عَش اىغضٗ قذٍْا األعذاد اىنثيشج ٍِ اىؾٖذاء مَا رمشّا ٗقذ ذَنْد ٕزٓ اىَقاٍٗةح اى 

ا ي ٍةفقائيٖا اى٘طْيح ٗاىقٍ٘يح ٗاإلعالٍيح دري أّجضخ ٗعذٕا ىؾ ة اى شاق ٗىالٍح فققَد ظٖش اىغضاج اىَذرييِ، فناُ ئعالٌّٖ عِ اّغذاتٌٖ اى

ً تذايح اّٖيةاس قة٘اذٌٖ اىَةغيذح، ٗف ةالذ ّ ةزٗا ٕةضيَرٌٖ اىةي ٕةزٓ اىق٘اعةذ فةي اىذةاد  9002أعَ٘ٓ تاىق٘اعذ اآلٍْح في اىصالشيِ ٍِ يّ٘ئ عاً 

، ٗقذ ماُ رىل اىيً٘ اىَجيذ ٕ٘ يً٘ اى رخ األٗه ٗاعرَشخ اىَالدقح ٗاىَطاسدج ىق٘اخ اىغةضٗ عة٘اء فةي اىق٘اعةذ أٗ 9002ٗاىصالشيِ ٍِ أغغطظ عاً 

 .9022ديِ خشٗجٖا ىَٖاٍٖا اىخافح، دري اعيِ اىشئيظ أٗتاٍا عضٍٔ االّغذاب اىناٍو في اىصاّي ٗاى ؾشيِ ٍِ أمر٘تش عاً 

 

اُ فنة فقذ ماُ ٕزا اىيً٘ ٕ٘ يً٘ اى رخ اىصاّي ٗف٘الذ اىي ٕضئَ ٕٗشٗب آخش جْذ  غاص  ٍذرو في اىذاد  ٗاىصالشيِ ٍِ يْايش ٍةِ اى ةاً اىَا،ةي،

ا ٗطْيذا ٗقٍ٘يذا ىي شاق ٗاالٍح، ٗىقذ ذجةش  غةضاج اىَذريةُ٘ اى يٍ٘ٔ تذق ٕ٘ يً٘ اى رخ األمثش ٗاألعظٌ ٕٗ٘ يً٘ اىْقش اى ظيٌ، ٕٗ٘ عْذّا اىيً٘ يَصو عيذذ

اىثغاج خغائش فاددٔ ىيظ في اىثؾش ٗاىَ ذاخ فذغة تو ٗدري عيي ف يذ  اىغياعح ٗاالقرةقاد، ٗدةذز اإلفةالط االقرةقاد  ٗاىَةاىي ٗاىٖةضٓ 

عيي جةائضٓ  افواالقرقاديح اىَذٗيح ىيثْ٘ك األٍشينيح ٗاىغشتيح، اّظش اىي ىقطٔ ٍِ اىخغائش اى اددح اىري ٍْيد تٖا أٍشينا يق٘ه اى اىٌ االقرقاد  اىذ

أٍشينةا  فةيدّ٘تو ىالقرقاد، اىز  ٗفف دشب اى شاق ) تاىذشب اىناسشيح ٗتاىٖضيَح اىَشج اىري مي رْا خغائش عْذفع شَْٖا ىصالشيِ عاٍا قادٍٔ، ٗقةذ أٗ

 اىي دافٔ االّٖياس ( .. ٕزا ٍا جاء تنراتٔ اىؾٖيش ) دشب اىصالز ذشيييّ٘اخ دٗالس اىني ح اىذقيقيح ىذشب اى شاق ( .

 

يةٔ فةي ط٘سٗمو ٍِ يقشا ٕزا اىنراب ٍِ أدشاس االٍح ٍْٗا،ييٖا عيؾ ش تاى خش ٗاالعرضاص ىَا دققرٔ اىَقاٍٗح اى شاقيح ٍِ ٕضئَ قاعئ العري ئٍثشا

د اىراسيخ، ٗقذ ذذقق ٕزا مْريجح ٍثاؽشٓ ّٗريجح أميذٓ ىَا اىذقد اىَقاٍٗح تٖةٌ ٍةِ خةغائش ٗاعة ٔ ٗاعةرْضال ٕائةو مةاد أُ يْٖةاس ٍ ةٔ االقرةقا

 اى اىَي تشٍرٔ.

 

ٍٗةح َقاٗأؤمذ ىؾ ة اى شاق ٗاالٍح اىيً٘ أُ االدراله قذ اخ ق ٗىٌ يذقق أ  ٕذل ٍِ إٔذافٔ، طاىَا اىث س ٍ٘ج٘دذا في عادٔ اىَْاصىح ٍٗاصاىةد اى

ا اى٘طْيح ٗاىقٍ٘يح ٗاإلعالٍيح ٍ٘ج٘دٓ في عادٔ اىجٖاد ذرشفذ ٗذالدق ٗذطاسد تقايإٌ ٗعَالءٌٕ ٗأرّةاتٌٖ، ٗأقة٘ه تةؾنو ادق ٗأٗ،ةخ أُ مةو ٍة

ئٔ عَالدقق٘ٓ ٍِ إٔذال ظإشيذا ٗسعَيذا فٖ٘ ٍ يق في اىٖ٘اء عيزٕة ٗيرالؽى في اىيً٘ األٗه ىيرذشيش اىؾاٍو ٗاىناٍو ىثيذّا، خق٘فذا ت ذ طشد 

ا أُ ي ٘د أعالً اىَقاٍٗةح ٗأعةالً االٍةح ٍْٗا،ةييٖا ٗأدشاسٕةا اىةي ٍةزمشاخ تة٘ػ ) قة اخ شاسٗأرّاتٔ ٗج٘اعيغٔ خّ٘ٔ اى٘طِ ٗاالٍح، ٍِٗ اىَ يذ جذذ

عةذة ق٘اذةٔ ٍةِ اى ةشاق ت  ةو اىقة٘ٓ  9002ٍقيشئ ( ىيش  ف و اىَقاٍٗح ٗئّجاصاذٖا عيي األسك، ٍِٗ ٍْظاس عذٕٗا اىيذٗد رمش ت٘ػ أّ قشس عةاً 

 اىٖائيح اىري جاتٖد ق٘اذٔ ٗاعرْضفرٖا دري أٗفيرٖا اىي دافٔ االّٖياس اىؾاٍو ٗاىٖضيَح اىناسشيح .

 انعًهية انسياسية املتهاوية اىل أين !!؟

 حتسني عباش انياسري

في أياً عيذ األ،ذى اىَثاسك ذقاعذخ دَالخ اىقَع ٗاالعرقةاه اى٘دةؾيح اىةري ؽةْرٖا 

أجٖةةضج اىَةةاىني اىقَ يةةح اإلسٕاتيةةح تَذإَةةح اىثيةة٘خ ٗاىَذةةالخ ٗاعرقةةاه اىَ ةةاخ ٍةةِ 

ٍجإذ  اىث س ٗاىَقاٍٗح ٗ،ثاط ٗطياس  ٗ،ةثاط جيةؾْا اىثاعةو ٗأتْةاء ؽة ثْا اىةقاٍذ 

فيَا ساح اى َيو اىَاىني يرخشؿ عِ تْةاء ٍةا يةغَئ دٗىةح اىقةاُّ٘ ٗاىقةاُّ٘ ٍْةٔ ٍٗةِ 

ؽيرٔ اى َييح تشاء ٕإالء اىزيِ ساد٘ا يخةذسُٗ أتْةاء ؽة ثْا تةال ادّةى خجةو ترةقشيذاذٌٖ 

اىَغرٖينح اىَنشسج عِ قشب ٍا يغَّ٘ٔ ) االجرَا  اى٘طْي ( اىةز  سفة ٔ األخةشُٗ ٍةِ 

اطشال اى َييح اىغياعيح فيَةا سادةد  ج ج ةح  االجرَاعةاخ  تيةِ األطةشال اىَرةقاسعح 

ذَ ي ٗتال طذيِ ٗذالؽد جٖ٘د ) اىَْقزيِ ٗاىَخيَُقيِ ( ٌٍْٖ ىيذةقذ اىةؾ ة اىغةالء 

اى ادؼ فةي اىَ يةؾح ٗصيةادج ذجٖةيضٓ تاىةذعاٍاخ اىنّ٘نشيريةح اىَطثقةح عيةى أّ اعةٔ 

اىَقذ٘تح تٖيجاُ اىَٖج ٍِ اىال ٍغاٗيش ٗقة٘اخ عة٘اخ ىيجرةاد٘ا ؽة٘اس  اىَةذُ ٗيْٖةاى٘ا 

عيى سامثي اىغياساخ تاى شب تأخَـ اىثْادق ٗتاالعرقاه اى ؾ٘ائي ألتْةاء اىةؾ ة فيَةا 

ي٘افو اىغشاق اىنثاس ّٖةة شةشٗاخ ٗأٍة٘اه اىةؾ ة اى شاقةي ٗىنةِ   يَٖةو ٗال يَٖةو 

 ٗاىْقش أتذاذ ٍِ عْذ   اى ضيض اىذنيٌ .

 يهازل األقساو

 صباح كاظى انعساوي

يْ قُ٘ ىيو ّٖاس عِ اقرشاب ) دو األصٍح ( عةيةى دةذ ذة ةثةيةشٕةٌ 

ٗيذعُ٘ اىى اىرٖذئح ٌٕٗ يرثادىُ٘ اىرقشيذاخ اىْاسيح فيةَةا تةيةْةٖةٌ 

فاىنو ٍٖشتُ٘ ىيْ ط ٗاىنو خشق٘ا دعر٘سٌٕ اىَغخ ٗاىنةرةو مةيةٖةا 

طائ يح ٗعشقيح تاعرشافٌٖ اىَرأخش .. فٖزا يةقة٘ه أُ اىة ةغةاد فةي 

اى شاق ىيظ ىٔ ٍصيو في اى اىٌ مئ ٗال فةي اىةرةاسيةخ اىةقةذيةٌ ٗال 

اىذذيس ٗاألخش يق٘ه تأُ االّٖياس األٍْي عثثٔ ) اىقياداخ األٍةْةيةح ( 

ٍٗغإٗه عْٔ قائذ آخش صٍاُ ىَا يغَّٖ٘ا اىق٘اخ اىَغةيةذةح اىةز  

اجرَع تٌٖ اى َيو اىَاىني ٍإخشاذ فرنيَة٘ا جةَةية ةٖةٌ عةِ عة٘ء 

اى٘،ع األٍْي ٗأخيشاذ ّ ق قائذ ٍا يغَّٖ٘ا ق٘اخ ) عة٘اخ ( ٕٗةي 

رخيشج اىَاىني اى َياء تأُ ستع ق٘اذٔ ال ذقةَةذ أٍةاً اجةرةيةاح ٍةِ 

عَإٌ تاإلسٕاتييِ ارا دقو .. ْٕٗا شاسخ شائشج اى َيةو اىةَةاىةنةي 

اىز  ٗتخ قائذ ق٘اخ ) ع٘اخ ( اىقزسج ٗغادس االجرَا  غا،ثاذ ٍةشعة٘تةاذ 

ٍِ ٍقيشٓ ٍٗقيش ؽيرٔ اىثاغيح ٗذر٘افو ٍٖاصه ٕإالء األقضاً اىةزيةِ 

يرذنَُ٘ تشقاب أتْاء ؽ ثْا اىَغ٘اس اىز  تاخ ٍشجو غ ةثةٔ يةغةيةي 

ٗعيقطيي اى َالء ٗاىخّ٘ح تذٌَ اىذق اىذاسقح ٗعةية ةيةٌ اىةزيةِ 

 ظيَ٘ا أ  ٍْقية يْقيثُ٘ .

 انسخط انشعبي انعارو يتعاظى وانعًهية انسياسية 
 تتهاوى يف قاع االنهيار انكايم



٧ص  

 نص البيان الذي أصدرته القيادة القوميت
 حول األوضاع العزبيت الزاهنت

 

 

 بِْسِم اللِّه الرَّْحَمِه الرَِّحيمِ  

 

للَِد ة ِحدَ ِحْزُب البَْعثِ الَعَربي االْشِتَراكي                                                                      ُأمٌة عَربِيٌة َوا ََ ِِاللَة    ُُ   ة     اا

 القيلد ة القىمية                                                                                                              

 

 بيلن القيلد ة القىمية

 حىل األوضلع العربية الراهنة

 

 

 أيهل الرفلق

 يل جملهير أمتنل العربية المنلضلة

 1447َٛساٌ )أتزٚم(  7غزغ ؼشب انثؼس انؼزتٙ االشرزاكٙ يُذ ئرْاصاخ َشٕئّ فٙ شالشُٛاخ ٔأرتؼُٛاخ انمزٌ انًاظٙ، ٔانذ٘ ذَُِّٕض تاَؼماد يإذًز انرأسٛس فٙ 

انرثؼٛح ٔاالسرؼًار،  ٕٓدرؤٚح شايهح ػًٛمح، يشخصاً انٕالغ انؼزتٙ تكم ذؼمٛذاذّ ٔذؽذٚاذّ، ٔٔظغ يُٓاظاً فكزٚاً َٔعانٛاً نًعاتٓح انٕالغ انفاسذ انًٕرٔز يٍ ػ

 إلؼذاز انرغٛٛز انعذر٘ انًُشٕد .

 

ٕيٙ انُٓعٕ٘ انمنمذ اسرًزخ ؼانح انرخهف ٔانرثؼٛح فٙ انٕغٍ انؼزتٙ تؼذ اسرمالل األلطار انؼزتٛح تسثة اترؼاد األَظًح انمطزٚح انًرؼالثح ػٍ انًشزٔع 

انصٕرٚح، ٔفشهد ذهك ٛح انرمذيٙ انذ٘ غزؼّ انثؼس ٔانذ٘ ٚطانة تانٕؼذج ٔانؽزٚح ٔاالشرزاكٛح، ٔٚزتػ تٍٛ األصانح ٔانًؼاصزج ٔانرفاػم اإلٚعاتٙ يغ لٕاِ انطهٛؼ

ٛح نهغزب رثؼاألَظًح أٚعاً فٙ صٛاَح االسرمالل انسٛاسٙ ٔؼًاٚح انسٛادج انٕغُٛح، ٔذؼاند ػهٗ انشؼة، ٔصادرخ ئرادذّ انؽزج، ٔأيؼُد غانثٛرٓا فٙ ان

ٙ انؼذٚذ يٍ ح فاالسرؼًار٘ ٔاإليثزٚانٙ األغهسٙ انصَٕٓٛٙ، ٔيطايغ انمٕٖ اإللهًٛٛح كرزكٛا انرٙ أصثؽد ذسرغم انؽزكاخ اإلساليٛح انرٙ ذًكُد يٍ انسهط

ًا فؼهرّ فٙ انؼزاق  ياأللطار انؼزتٛح، ٔأشٕٛتٛا ٔانسُغال، سًٛا ئٚزاٌ انًالنٙ انرٙ كشفد ػٍ أغًاػٓا انرٕسؼٛح فٙ انٕغٍ انؼزتٙ، ٔخاصح فٙ انخهٛط اَطاللاً 

 ؼٛس ذؽانفد يغ االسرؼًار ٔاإليثزٚانٛح ٔانصَٕٓٛٛح ػهُاً ظذ انثؼس َٔظايّ انٕغُٙ انرمذيٙ انرؽزر٘، ٔيا ذخطػ نّ انٕٛو فٙ انثؽزٍٚ. 

 

انؼزتٛح انصالز تؼذ شر كًا يكٍَّ ْذا انفشم نألَظًح انمطزٚح انؼزتٛح انؼصاتاخ انصَٕٓٛٛح يٍ اغرصاب فهسطٍٛ ٔتؼط األراظٙ انؼزتٛح األخزٖ ٔاؼرالل ئٚزاٌ نهع

ٔفٙ  1441تانرٕاغإ يغ االسرؼًار اإلَعهٛش٘، ٔشاركد االسرؼًار ٔاإليثزٚانٛح ٔانصَٕٓٛٛح، فٙ انؼذٔاٌ ػهٗ انؼزاق ػاو   1425اغرصاتٓا ئيارج ػزتسراٌ ػاو 

، تٓذف ذصفٛح لاػذج انُٕٓض انؽعار٘ ٔانمٕيٙ انرمذيٙ انرٙ كاٌ ًٚصهٓا انؼزاق فٙ ػٓذ انُظاو انٕغُٙ، ٔذذيٛزِ ٔذصفٛح لٛادذّ انؽشتٛح 2003اؼرالنّ ػاو 

ٙ انسٕداٌ ٔيا ٚخطػ ز فٔانؼهًٛح ٔانؼسكزٚح، ٔيؽاصزج لٕٖ انصٕرج انؼزتٛح، ٔانسؼٙ الظرصاشٓا نركزٚس ٔالغ انرثؼٛح ٔانرعشئح ٔانرخهف، ٔنرعشئح انًعشأ، كًا ؼذ

 نّ فٙ ألطار ػزتٛح أخزٖ. ٔانؼًم ػهٗ ذًشٚك انُسٛط انٕغُٙ انؼزتٙ تاشارج انُؼزاخ ٔانؼصثٛاخ انذُٚٛح ٔانطائفٛح ٔانعٕٓٚح ٔانمثهٛح.

 

ٛذ انشؼثٙ، نذا رأٚئٌ ْذِ انسٛاساخ ْٙ َراض اػرًاد األَظًح انؼزتٛح فٙ ؼكًٓا ػهٗ اإلسُاد ٔانذػى األظُثٙ/ اإللهًٛٙ ٔانذٔنٙ ػٕظاً ػٍ االػرًاد ػهٗ ان

د انًانٙ فسافمذ ػًهد ػهٗ ذغٛٛة اإلرادج انؽزج نهعًاْٛز ٔيصادرج ؼمٕلٓا ٔانرسهػ ػهٛٓا ٔفزض ٔصاٚح يمٛذج ػهٗ انشؼة ػٍ غزٚك اإلرْاب ٔانمًغ ٔاإل

نمذسٛح ػهّٛ، تفرػ ٔا ٔاألخاللٙ، ٔيؽاصزج ٔئظؼاف لٕاِ انسٛاسٛح ٔاالظرًاػٛح انٕغُٛح ٔانمٕيٛح انرمذيٛح، َٔشز شمافح انٓشًٚح ٔاالسرسالو ٔئظفاء انًشزٔػٛح

 انطزٚك أياو األؼشاب ٔانمٕٖ االَرٓاسٚح ٔانًرخهفح فكزٚاً ٔسٛاسٛاً ٔاظرًاػٛاً .



٨ص  

 أيها الرفاق

 يا جماهير أمتنا العربية المناضلة

ٓ ٚاٌٛط١١ٕٓ ٚاٌششفاء ِٓ أتنٕناء ١١ِإْ االٔرفاضح اٌشعث١ح اٌعشت١ح اٌّرصاعذج ٚإٌّرصشج تعْٛ هللا لذ جاءخ سداً عٍٝ ٘زا اٌٛالع اٌّرشدٞ، ٚذر٠ٛجاً ٌجٙٛد اٌثعث١١ٓ ٚاٌمٛ

جنٙنح ٚالنع ِنٛاأِرٕا ٟٚ٘ حٍمح ِٓ حٍماخ إٌضاي فٟ وً ألطاس اٌٛطٓ اٌعشتٟ ِٕز اٌمشْ اٌراعع عشش فٟ ِماِٚح اٌّشاس٠ع االعرعّاس٠ح ٚاالعرن١نطنأن١نح ٚفنٝ 

ش٠نك اٌنٛحنذج ٝ طناٌرجضئح ٚاٌرثع١ح ٚاٌرخٍف ِٚا أفشصٖ ٘زٖ اٌٛالع ِٓ أٔظّح أثثرد عجض٘ا ٚفشٍٙا ٚإفالعٙا، ٚجاءخ ِٓ أجً اعرعادج اٌشعة ٌنضِناَ أِنٛسٖ عنٍن

اٌنٛاجنثناخ، تنعن١نذاً عنٓ ق ٚٚاٌحش٠ح ٚاٌذ٠ّمشاط١ح ٚاٌر١ّٕح اٌّرٛاصٔح ٚاٌعذاٌح االجرّاع١ح، ٚتٕاء اٌذٌٚح اٌّذ١ٔح اٌحذ٠ثح اٌرٟ ٠رغاٜٚ ف١ٙا اٌّٛاطنٕنْٛ فنٟ اٌنحنمنٛ

ٔنٛا  اٌنٙن١نّنٕنح ً أاٌّحاصصاخ اٌرٟ ذفضٟ إٌٝ اٌرفر١د ٚاٌرششرَ، اٌزٞ ٠ُضعف ٚحذج إٌضاي ٚإسادج اٌرغ١١ش اٌجزسٞ ٌٍٛالع اٌمائُ، ٌٍٚرحنشس ِنٓ االعنرنعنّناس ٚون

ِٚنح اٌنٛطنٕن١نح فنٟ ّنمناٚاٌغ١طشج، ٚاٌرطٍع إٌٝ ٚحذج األِح ٚحش٠رٙا ٚذمذِٙا اٌحضاسٞ ٚاإلٔغأٟ ٚاعرعادج دٚس٘ا اٌط١ٍعٟ اٌشائذ ت١ٓ األُِ .. ٚوّا أْ صنّنٛد اٌن

ٙا ذشىً ِذداً ٌشنعنثنٕنا فئٔفٍغط١ٓ ٚتخاصح فٟ اٌعشاق، تعذ اٌغضٚ اإلِثش٠اٌٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفاسعٟ، واْ عاِالً ِّٙاً فٟ ذحف١ض ٚأطالق االٔرفاضح اٌشعث١ح اٌعشت١ح، 

١ٓ ٚاٌٛط١١ٕٓ ٚوً اٌشنشفناء ١ِٛفٟ ِماِٚرٗ ٌالحرالي ٚاالعر١طاْ، ٌٚجّا١٘شٔا عٍٝ اِرذاد اٌٛطٓ اٌعشتٟ فٟ اٌرحشس ٚاالٔعراق ٚاٌرمذَ، ٌٚزا فئٕٔا ٔذعٛ اٌثعث١١ٓ ٚاٌم

اٌنّنشنثنٛ٘نح  منٌٜٛرٛح١ذ صفٛفُٙ ٌٚرصع١ذ دٚسُ٘ فٟ االٔرفاضح اٌشعث١ح اٌعشت١ح، ٌٍّٚحافظح عٍٝ اٌطاتع اٌغٍّٟ ٌالٔرفاضاخ، ٚلطع اٌطش٠ك أِاَ ِنحناٚالخ اٌن

 اٌّح١ٍح ٚاألجٕث١ح ٌرش٠ٛٙٙا ٚاحرٛائٙا ٚحشفٙا عٓ ِغاس٘ا، ِٚماِٚح وً أٔٛا  اٌرذخً اٌخاسجٟ.

 

 

 أيها المناضلون

تنٙنُ ٚجنٙناد٘نُ حنش ٌمذ حغُ إخٛأىُ اٌعشال١ْٛ األشاٚط، ٚفٟ ط١ٍعرُٙ سجاي اٌّماِٚح األتطاي تم١ادج اٌّجا٘ذ اٌثطً عضخ إتشا١ُ٘ اٌذٚسٞ اٌصفحح األٌٚٝ ِٓ

اد٠نح فنادحنح خنالي ِٚن اٌّمذط ٌرحش٠ش اٌعشاق ِٓ اٌغضاج األِش٠ىاْ اٌز٠ٓ أغحثٛا عغىش٠اً ٔٙا٠ح اٌعاَ إٌّصشَ، ِٙض١ِٚٓ ِذحٛس٠ٓ تعذ أْ ذىثذٚا خغائش تشنش٠نح

٠رمذُِٙ شنٙن١نذ  خ١حٍِحّح تط١ٌٛح داِد ذغع عٕٛاخ لذَ ف١ٙا أتٕاء شعثٕا اٌعشالٟ األتٟ، ٚفٟ ط١ٍعرُٙ إٌّاضٍْٛ اٌثعث١ْٛ لٛافً ِٓ اٌشٙذاء ٚاٌرضح١اخ اٌغ

٠نّنح جن١نق اٌنمنطنة تنٙنضاٌحضب ٚاألِح اٌشئ١ظ صذاَ حغ١ٓ ٚعذد ِٓ سفالٗ فٟ اٌم١ادج. ٚتعذ أْ حممٛا ٘زا اإلٔجاص اٌراس٠خٟ ١ٔاتح عٓ األِح اٌعشت١ح ٚاإلٔغأن١نح 

وٍد ٌٗ أِش٠نىنا ِنٙنّنح أٚ األٚحذ، ٘ا ُ٘ ٠رصذْٚ ا٢ْ ٌّا ذثمٝ ِٓ ر٠ٛي األِش٠ىاْ تأٚجٙٙا ٚأغط١رٙا اٌّخرٍفح ٌٍٚٛجٛد اإل٠شأٟ اٌعٕصشٞ اٌفاسعٟ ٚاٌطائفٟ اٌزٞ

ٗ إداسج ِنا ٠غنّنٝ د ٌناعرىّاي اٌّششٚ  اإلِثش٠اٌٟ اٌص١ٟٙٛٔ ٌرذ١ِش اٌعشاق ٚذفر١رٗ، تعذ أْ ١٘أخ ٌٗ وً ِغرٍضِاخ رٌه ع١اع١اً ٚالرصاد٠اً ٚإعال١ِناً، ٚأٚونٍن

إلِثش٠اٌٟ اٌص١ٙنٛٔنٟ ُ اتاٌع١ٍّح اٌغ١اع١ح االعرخثاساذ١ح .. ٚٔحٓ عٍٝ ٠م١ٓ ثاتد ِٓ أْ االٔرصاس اٌزٞ ذحمك تٙض٠ّح اٌّحر١ٍٓ عغىش٠اً، ع١ُىًٍّ تٙض٠ّح ِششٚعٙ

 اإل٠شأٟ، ٚع١عٛد اٌعشاق ِٛحذاً ِعافٝ ١ٌغرأٔف دٚسٖ اٌٛطٕٟ ٚاٌمِٟٛ.

 

 

 أيها الرفاق

أللطاس اٌعشتن١نح ِنٓ ٓ اٚفٟ عٛس٠ا، فئْ إٌظاَ ٠رحًّ اٌّغؤ١ٌٚح األٌٚٝ عّا ٠جشٞ فٟ ٘زا اٌمطش ِٓ لرً ٚذذ١ِش ٚذخش٠ة، إر أٗ ٌُ ٠أتٗ تّا واْ ٠جشٞ فٟ عذد ِ

ا اٌنضِنٓ، حن١ن  ٌنُ ٚص٘نثٛساخ ٚأرفاضاخ، افررحد تذا٠ح ِشحٍح جذ٠ذج ِٓ ٔضاي اٌجّا١٘ش اٌعشت١ح، ٚٚضعد حذاً العرّشاس األٔظّح االعرثذاد٠ح اٌّرخٍفح اٌرٟ ذنجنا

اضنح اٌنجنّنا٘ن١نش٠نح ٔنرنفن٠حشن عاوٕاً، ٌُٚ ٠رخز خطٛاخ جذ٠ح ٌرحم١ك ِا ذرطٍع إ١ٌٗ اٌجّا١٘ش فٟ اٌحش٠ح ٚاٌذ٠ّمشاط١ح ٚاٌع١ق اٌىش٠ُ، ٚعٕذِا أطٍمد ذثاش١ش اال

 ح دفناعناً عنٓ ٌغنالاٌغ١ٍّح فٟ تعض ِٕاطك اٌمطش اٌغٛسٞ، جاتٙٙا تعٕف ِفشط، ِّا صاد٘ا ١ٌٙثاً ٚاذغاعاً حرٝ شٍّد وً أٔحاء اٌمطش ٚدفعد تاٌىث١ش٠ٓ ٌحًّ ا

ٌنرنحنمن١نك  غعنٝأٔفغُٙ ٚعٓ االٔرفاضح، ٚ٘زا ِّا عًٙ دخٛي لٜٛ ٚأطشاف ِرعذدج، اٌصشا ، ِٕٙا اٌٛطٕٟ ٚاٌمِٟٛ ٚاٌّغرمً، ِٕٚٙا ِٓ ٠شذثظ تمٜٛ خاسج١ح ذ

ٍنٝ اٌنٕنظناَ ذنخن أ٘ذاف خاصح، ع١ىْٛ اٌشعة اٌغٛسٞ ٘ٛ اٌخاعش اٌٛح١ذ ِٓ جشائٙا .. ٚسغُ وً ِا حصً، فئٕٔا ٔعرمذ أْ فشصح اٌحً ٌُ ذرالشٝ ذّناِناً إرا ِنا

١ٕاً ٠ٕطٍك ِٓ ِنشجنعن١نح ٚط ٚاٌمٜٛ اٌّعاسضح األخشٜ عٓ اٌعٕف ٚاٌعٕف اٌّضاد، ٚعٍٝ اٌّشإ٘ح عٍٝ اٌمٜٛ اٌخاسج١ح ٚاٌرع٠ًٛ عٍٝ اإلعٕاد اإلل١ٍّٟ، ٚاذخزٚا لشاساً 

ٚشنعنثنٙنا ٙنا ٚاحذج ٟ٘ اٌشعة اٌغٛسٞ، تّا ٠غرج١ة ٌرطٍعاخ اٌجّا١٘ش فٟ اٌرغ١١ش اٌٛطٕٟ ٚاٌذ٠ّمشاطٟ، ٠ٚحفظ ٌغٛس٠ا ِمِٛاذٙا اٌٛط١ٕح فنٟ ٚحنذج أساضن١ن

ٌنٍنمنضنا٠نا ٕنح ِٚؤعغاذٙا ٠ٚحصٕٙا وّٛلع عشتٟ ِفصٍٟ ٚأعاعٟ فٟ اٌصشا  اٌعشتٟ اٌص١ٟٙٛٔ، ِٚٓ وً أشىاي اٌرذخً األجٕثٟ، ٠ٚع١ذ االعرثاس ٌغٛس٠ا اٌحناضن

ٟ، ٚاٌنمنضن١نح اسعناٌٛط١ٕح ٚاٌم١ِٛح، ٚفٟ ط١ٍعرٙا فٟ ٘زٖ اٌّشحٍح اٌعص١ثح ِٓ ذاس٠خ أِرٕا لض١ح ذحش٠ش اٌعشاق ِٓ ِخٍفاخ االحرنالي األِنش٠نىنٟ ٚاٌنرنذخنً اٌنفن

َِّش وً شٟء، ٠ٚرفىه  ١ق اٌغٛسٞ ٠ٚنرنفنرند اٌجاٌفٍغط١ٕ١ح اٌرٟ ال ذضاي ذرثٛأ ِٛلعٙا فٟ إٌضاي اٌعشتٟ، ١ٌمشس اٌشعة شىً ٚطث١عح إٌظاَ اٌزٞ ٠ش٠ذ لثً أْ ٠ُذ

  اٌى١اْ اٌٛطٕٟ إٌٝ د٠ٚالخ ِز٘ث١ح ٚعشل١ح ٚذصثح عٛس٠ا فضاًء ِفرٛحاً أِاَ اٌعذٚ اٌص١ٟٙٛٔ.



٩ص  

 أيها الرفاق

 يا جماهير أمتنا العربية المجيدة

ق اإلساليٛح، ٔفٗ ػصشَا نفشإٌ أصانح انثحشٍٚ ذًرذ إنٗ فدش انراسٚخ ، حٛث ذماطؼد ػُذْا اإليثشاطٕسٚاخ يثم انثاتهٛح ٔانفشػَٕٛح ٔغٛشْا. ٔذصاديد داخهٓا ػمائذ ا

و. 9191ٔتح ػاونؼشْزا كاَد سائذج فٙ حشكح انُٕٓض انمٕيٙ انؼشتٙ انز٘ تشص انشػٛم انمٕيٙ األٔل فٛٓا يغ يطهغ انمشٌ انؼششٍٚ، ٔذٕج خٕٓدِ تإلايح َاد٘ ا

 ٛٓا. ح فٔتحكى يٕلؼٓا ٔاسرُاسج أْهٓا، فمذ كاَد ٔال ذضال يحظ أطًاع انمٕٖ انخاسخٛح انغشتٛح ٔاإلٚشاَٛح تٕخٕد أكثش لاػذج أيشٚكٛح فٙ انًُطم

 

إنٛٓا االَرفاضح انشؼثٛح  ًرذٔيٍ انُاحٛح األخشٖ ذٕاخّ االدػاء انضائف يُز ػٓذ انشاِ ترثؼٛرٓا إلٚشاٌ، ٔنرفاػهٓا يغ يحٛطٓا انمٕيٙ انؼشتٙ، كاٌ يٍ انطثٛؼٙ أٌ ذ

ش ج تشؼاساخ دُٚٛح رسرانؼشتٛح انرٙ ذأثشخ تؼايهٍٛ: األٔل تشٔص االصطفاف انطائفٙ، ٔانثاَٙ يحأنح إٚشاٌ نهرذخم تٓذف احرٕاء االَرفاضح ٔحشفٓا ػٍ يساسْا ي

 ٔيزْثٛح.

 

ٔانؼذانح ٛح إٌ االَرفاضح فٙ كم األلطاس انؼشتٛح فٙ يٕاخٓح أَظًح انرثؼٛح ٔانرخهف ْٙ حك يششٔع، كًا أٌ يطانة شؼة انثحشٍٚ فٙ انحشٚح ٔانذًٚمشاط

اشرذخ ا ٔٔانًسأاج، ْٙ يطانة يحمح. فاألصيح ْٙ فٙ انًماو األٔل أصيح سٛاسٛح ٔدسرٕسٚح ٔحمٕلٛح، ٔنٍ ذدذ٘ يؼٓا انحهٕل األيُٛح يًٓا طال أيذْ

 لسٕذٓا، ٔٚطانة شؼثُا فٙ انثحشٍٚ ترصحٛح انًؼادنح انسٛاسٛح ٔاالخرًاػٛح غٛش انًرٕاصَح.

 

ك انًطانة ٚحمنزا فإٌ انحضب ٚذػٕ كم انمٕٖ تًخرهف ذٕخٓاذٓا يٕاالج ٔيؼاسضح ٔطُٛح غٛش يشذثطح تانخاسج، تأٌ ذرٕافك ػهٗ انحم انسٛاسٙ انٕطُٙ، تًا 

ح نكم أشكال شٕفانشؼثٛح انؼادنح ٔانًششٔػح، ٔتًا ٚحافظ ػهٗ ٔحذج انثحشٍٚ ٔسٛادذٓا ٔػشٔترٓا، ألٌ إطانح أيذ انصشاع سٕف ٚحٕ ٍّل انثحشٍٚ إنٗ ساحح يك

نح انُظاو حأانرذخم األخُثٙ، سًٛا اإلٚشاَٙ انطائفٙ انشخؼٙ, ٔإٌ حضتُا إر ٚذػٕ خًاْٛش شؼثُا فٙ انخهٛح ػايح ٔانثحشٍٚ تشكم خاص، نفضح ٔيٕاخٓح ي

 ٕطُٛح ٔانمٕيٛح.ان اإلٚشاَٙ انرٕسؼٛح، فإَّ ٚذػْٕا إنٗ ذصؼٛذ انُضال ضذ انٕخٕد انؼسكش٘ األيشٚكٙ ٔيحأالخ إغشاق دٔل انخهٛح تؼًانح أخُثٛح نطًس ْٕٚرّ
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اندذٚذج ٔاالسذفاع  ذٓاٚذػٕ حضتُا انًداْذ، حضب انثؼث انؼشتٙ االشرشاكٙ، يُاضهّٛ ٔكم انمٕٖ انٕطُٛح ٔانمٕيٛح انرمذيٛح إنٗ انٕػٙ تخصٕصٛاخ انًشحهح ٔذحذٚا

ًُٚكُ ِّٓى يٍ انرؼايم يؼٓا تًا ٚخذو يصانح األيح ٔيششٔػٓا انحضاس٘ انًُشٕد ػثش انًشاسكح انفؼانح فٙ ْزِ  ٕساخ ٔاالَرفاضاخ انثإنٗ انًسرٕٖ انُضانٙ انز٘ 

 ٔحًاٚرٓا يٍ انرشاخغ ٔاالَحشاف.

 

 

 انشحًح نشٓذاء األيح فٙ كم ألطاسْا. -

 انشحًح نشٓذاء انحضب ٔسيٕصِ انكثاس ٔفٙ يمذيرٓى انشٓٛذ انشيض صذاو حسٍٛ انًدٛذ. -

 ٕيٛح.مذحٛح إكثاس ٔإخالل نألسشٖ ٔانًؼرمهٍٛ انصايذٍٚ فٙ يؼرمالخ انًحرهٍٛ ٔػًالئٓى ٔفٗ يمذيرٓى انشفٛك انًُاضم طاسق ػضٚض ػضٕ انمٛادج ان -

 ذحٛح إكثاس ٔاػرضاص ألتطال انًمأيح فٙ انؼشاق ٔفٙ يمذيرٓى ػضخ إتشاْٛى ٔسفالّ. -

 

 

 

 القيادة القىمية

  ٣١٢٣تشرين األول ) أكتىبر (  ٢٣



١ٓص  

 نص برقيت التهنئت اىل الرفيق اجملبهد عزة إبراهين
 مبنبسبت عيد األضحى املببرك األهني العبم للحزة والقبئد األعلى للجهبد والتحرير واخلالص الىطني 

 

 تِْسِن اللِّه الرَّْحَوِي الرَِّحٍنِ 

 

 ٌٍح َواِحَذج   راُخ ِرسالٍَح َخالَِذجتِ ِحْزُب الَثْعِث الَعَرتً االْشِتَراكً                                                                                ُأهٌح عرَ 

 ح   اشتراكٍح             رٌقٍادج قطر العراق                                                                                                     وحذج   ح 

 هكتة الثقافح واإلعالم                         

 

 تسى هللا انسحًٍ انسحٛى

ََٔيا  َٔالَ ِجَداَل فِٙ اْنَحّجِ  َٔالَ ُفُسَٕق  ٍَّ اْنَحجَّ َفالَ َزَفَث  ِٓ ًٍَ َفَسَض فِٛ ْؼهَُٕياٌخ َف ٌس يَّ ُٓ نِٙ ذَفْ ۩ اْنَحجُّ أَْش ْٔ ٌِ َٚا ُأ َٔاذَُّمٕ  َٖٕ ُِ انرَّْم ا َْٛس انصَّ ََ  ٌَّ ْٔا َفئِ ُُ َّٔ ذََص َٔ  ُّ ّ ُّ انه ًْ ٍس َْٚؼهَ ْٛ ََ  ٍْ َؼهُْٕا ِي

 األَْنثَابِ ۩

 ٛىصدَق هللا انؼظ                                                                                                                  

 

 

 انسفٛك انًجاْد ػصج إتساْٛى األيٍٛ انؼاو نهحصب ٔانمائد األػهٗ نهجٓاُ ٔانرحسٚس ٔانخالص انٕغُٙ انًحرسو

 

 ذحٛح انجٓاُ ٔانسفمح ٔانًحثح ٔانٕالء اندائى

خ تًُاسثح حهٕل ٚكاٚرمدو انسفاق يسؤٔل ٔأػعاء يكرة انثمافح ٔاألػالو فٙ لٛاُج لطس انؼساق نهحصب انٗ يمايكى انجٓاُ٘ انؼانٙ تاشكٗ انرٓاَٙ ٔأغٛة انرثس

حٕافص نًٕاصهح جٓاَُا ٔانػٛد األظحٗ انًثازن أػاُِ هللا ػهٛكى ٔػهٗ زفالُا ٔأتُاء أيرُا ٔانًسهًٍٛ أجًؼٍٛ تانخٛس ٔانًٍٛ ٔانثسكح تًا ٚهًُٓا اندزٔض ٔانؼثس 

ٔحرٗ ٚرحمك َصسَا ٛح انًهحًٙ َهف زاٚركى انجٓاُٚح انخفالح تٕجّ ذسكاخ انًحرهٍٛ االيٛسكاٌ ٔانصفٕٚح انفازسٛح ٔانصَٕٓٛٛح انؼانًٛح ٔػًالء انؼًهٛح انسٛاس

ثٍٛ . ًُ  انثاْس ان

 

 أٚٓا انسفٛك انًجاْد انؼصٚص 

ٔزفٛمكى شٓٛد انحج كى نمد آنُٛا ػهٗ اَفسُا أٌ ٚظم يداُ ألاليُا ٚسٛم تكهًاخ انحك ٔانجٓاُ يحممٍٛ يمٕنح ) انمهى ٔانثُدلٛح فْٕح ٔاحدج ( انرٙ أغهمٓا إَٔ

ل زاكالً تسجهّٛ تطااألكثس انسفٛك انمائد صداو حسٍٛ زحًّ هللا َٔحٍ َحٛٙ انركسٖ انساُسح السرشٓاُِ فٙ أٔل أٚاو ػٛد األظحٗ انًثازن حٛث صؼد أزجٕحح األ

 يشُمح انؼاز َاغماً تانشٓاُذٍٛ ْٔاذفاً ػاشد فهسطٍٛ حسج ػستٛح .

 

ٚح انرٙ اسرؼسخ صفْٕٔا أَد أٚٓا انسفٛك انمائد انًجاْد انثاسم انؼصٚص ذحدٔ زكة انًجاْدٍٚ انثٕاسم فٙ سفسْى انجٓاُ٘ انثٓٙ نًٕاجٓح انٓجًح انفازسٛح ان

ٕع شؼثُا ذؼثس ػٍ سٕزج جً ػثس ذسهٛى أيٛسكا انؼساق انٗ اٚساٌ فٙ أغاز انرٕآغاخ األيٛسكٛح انصَٕٓٛٛح انفازسٛح ٔانُصس أتداً حهٛف انًجاْدٍٚ انفاٍُٚ .. فٓا ْٙ

ف ذخسٚة جٓاُ تٓدغعثٓا تٕجّ حكٕيح انًانكٙ انؼًٛهح انرٙ زاحد ذثرز أيٕال انؼساق فٙ شساء األسهحح نمًغ يجاْد٘ انثؼث ٔانًمأيح ٔأتُاء شؼثُا األتٙ ٔ

جاشز ٕٚيٛاً انًأتُاء انشؼة انسٕز٘ انشمٛك ػثس االصطفاف فٙ انًحٕز انسٔسٙ اإلٚساَٙ انًُاْط نثٕزج انشؼة انسٕز٘ ٔانداػى نهُظاو انسٕز٘ انر٘ ٚسذكة 

ح َٕٔٓض اليتحك أتُاء انشؼة انسٕز٘ انًجاْد ٔنكٍ سٛخسأ انؼًالء ٔذخٛة أحاليٓى انشسٚسج ٔسًُعٙ تمٛاُذكى لدياً ػهٗ غسٚك انُصس انًؤشز نهؼساق ٔا

 ٔازذماء اإلَساَٛح جًؼاء .

 

 انًجد نشٓداء انًمأيح ٔانثؼث ٔانؼساق ٔااليح األتساز .

 ٔنٛخسأ انؼًالء األذالء ََٕح شؼثٓى ٔأيرٓى .

 ٔنسسانح أيرُا انخهُٕ .

 رفاقكن الخلص هسؤول وأعضاء هكتة الثقافح واألعالم

 فً قٍادج قطر العراق للحزب

 هجرٌح ٖٖٗٔعشٍح عٍذ األضحى الوثارك فً العاشر هي ري الحجح 

 م ٕٕٔٓأواخر تشرٌي األول 

 تغـذاد الونصورج تالعـز تإرى هللا



١١ص  

 البعث
 فكر أمياني متجدد وإرادة كفاحيت ال تلني 

 هيثم القحطاني
 

ٌذ اٌثعس فىشاً ا٠ّا١ٔاً ؼ١اً ٚذٕظ١ّاً شٛس٠اً ِعا٘ذاً ِّٚاسساخ ٔضا١ٌح ِرٛاصٍح عٍٝ اِرذاد اٌساؼح اٌعشت١ح وٍٙا ٚذ١ّضخ فاع١ٍح ف اٌؽضب عثش أثصالهٗ ِهٓ سؼهُ اٌٛاله  ىش ُٚ

فىأهد أ٘هذا   خٍه اٌعشتٟ ٚذشش٠ؽٗ اٌعٍّٟ ٚإٌفار ٌرٕالضاخ ٘زا اٌٛال  ٚاٌرؽذ٠اخ اٌرٟ أٔاخد ع١ٍٗ ٚاٌهرٟ ذعهسذخ فهٟ اعسهرعّاس ٚاٌرعضاهح ٚاعسهرلتي ٚاٌر

ضاٌٗ ٚاٌرهٟ ٚٔه اٌٛؼذج ٚاٌؽش٠ح ٚاعشرشاو١ح اٌشد اٌعٍّٟ ٚاٌصٛسٞ عٍٝ ٘زٖ اٌرؽذ٠اخ ٚاٌرٕالضاخ .. ِٚهٓ ٕ٘ها ظهاخخ خيٛصه١ح فىهش اٌثعهس ٚخيٛصه١ح صه١  ظٙهادٖ

ٟ وهً صِهاْ ِٚىهاْ وّها ك فهظسذخ اٌسّح اٌٛالع١ح اٌصٛس٠ح ٌٙزا اٌفىش اع٠ّأٟ اٌمِٟٛ ٚاإلٔسأٟ ا١ٌٕش فٙٛ ٌُ  ٠عٕػ اٌٝ اٌّثاٌلح ٚاٌرع١ُّ ٚادعاخ صتؼٗ ٌٍرطث١

ح اٌطااف١هح اسه١ظٕؽد اٌٝ رٌه تعض األفىاس ٚاٌرعاسب اٌصٛس٠ح فهٟ اٌعهاٌُ وّها ذعهاٚص اٌطشٚؼهاخ اٌرمهس١ّ١ح ٌر١هاساخ اإلسهتَ اٌس١اسهٟ اٌّهذظٓ ٚاألؼهضاب اٌس١

ِهح سسهاٌح اإلسهتَ اع) اٌّلطاج تاألغط١ح اٌش١ع١ح ٚاٌس١ٕح ( عٍٝ ؼذ سٛاخ ٚرٌه عثش اٌشتظ اٌؽٟ ٚاٌؽ١ٛٞ ٌفىش اٌثعس ت١ٓ اٌعشٚتح ٚاإلسهتَ ٚؼّهً ٌهٛاخ سسهاٌح 

١ِهٓ اٌعهاَ ٌٍؽهضب ٚاٌمااهذ األاٌخاٌذج ٚاٌّرعذدج تاٌعطاخ ٌإلٔسا١ٔح ظّعاخ ٚتزٌه عثش اٌثعس عٓ ٠ٛ٘رٗ اٌعٙاد٠ح فاٌعٙاد وّا ٚصفٗ تذلح اٌشف١ك اٌّعا٘ذ عضج إتشا١ُ٘ 

اد٠هح ٚاٌهرٟ ذعٍهد ٌعٙاألعٍٝ ٌٍعٙاد ٚاٌرؽش٠ش ٚاٌختص اٌٛطٕٟ ٘ٛ شمافح اٌثعس ٚ٘ٛ عم١ذذٗ ٠ٛ٘ٚرٗ ٚ٘زا ِا ٠فيػ عٓ سش د٠ِّٛح فىش اٌثعس ٚد٠ِّٛح ِّاسساذٗ ا

اظرصهاز  ٖ )عٍٝ ٔؽٛ ساط   فٟ ل١ادج اٌثعس ٌّس١شج اٌعٙاد ٚاٌرؽش٠ش ٚإظٙاضٗ ٌٍّخطظ اٌهشش٠ش اٌهزٞ أعرّهذٖ اٌؽٍه  األ١ِشوهٟ اٌهي١ٟٙٛٔ اٌفاسسهٟ ٌّها سهّٛ

اشهشط ٘عّهح عهس اٌثعس ( ٚلذ أوذ ٌُٙ ِٕاضٍٛ اٌثعس عثش ظٙادُ٘ اٌذااة أْ اٌثعس عهيٟ عٍهٝ اعظرصهاز فىهشاً ٚذٕظ١ّهاً ِّٚاسسهاخ  ٔهضا١ٌح .. ٌٚمهذ ٚاظهٗ اٌث

١شج اٌّعاتٙهح اٌؽاصِهح ِهس ساّ٘د ف١ٙا وً لٜٛ اٌشش فٟ اٌعاٌُ أظّ  ٚخشض ِٓ ٘زٖ اٌّٛاظٙح ل٠ٛاً صٍثاً شاِخاً لااذاً ٌّس١شج اٌعٙاد ٚاٌرؽش٠ش وّا أٔٗ لاد ٠ٚمهٛد

ِذ فاٌثعهس ٠ؽىهُ وٛٔهٗ  ٌهياٌؽٍّح اٌرض١ًٍ ٚاٌرش٠ٛٗ اٌفىشٞ اٌٛاسعح  إٌطاق ٚاٌرٟ اسرٙذفد ِٕظِٛح اٌم١ُ اٌفىش٠ح اإل٠ّا١ٔهح ٚاٌصماف١هح ٚاٌرشت٠ٛهح ألتٕهاخ شهعثٕا ا

ز ٚاٌفهضاا١اخ ثؽهٛض١ّش اٌشعة ٚاعِح ا١ٌمظ ٚاٌّعثش عٓ ٔثضٙا اٌؽٟ ٘ٛ األلذس عٍٝ اٌّعاتٙهح اٌؽاصِهح ٌٙهزٖ اٌؽٍّهح اٌظاٌّهح اٌهرٟ ٚهفهد ف١ٙها ِزهاخ ِشاوهض اٌ

س اٌر٠ٕٛهشٞ اٌهزٞ تهذد ٌثعهٚاإلراعاخ ٚاٌيؽ  ِٚٛال  األٔرش١ٔد فىاْ إٌّاضٍْٛ ٚاٌّصمفْٛ اٌثعص١ْٛ فٟ ط١ٍعح اٌّريذ٠ٓ ٌٙزٖ اٌؽٍّح اٌظاٌّح تً سفعٛا ِشعً فىش ا

ج تٙهُ ٚذرٛاصهً ٘هزٖ ٕىهشد٠اظ١ش اٌّراظشج ٚاٌرض١٠  ٚاٌظتَ ٚأطٍمٛا ٠عضصْٚ ِس١شذُٙ اٌعٙاد٠ح اٌظافشج اٌرٟ وسشخ هٙش اٌّؽر١ٍهٓ اع١ِشوهاْ ٚأٌؽمهد اٌٙض٠ّهح اٌّ

األ١ِشوهٟ ٌٚىٕٙهُ خهسزٛا ي اٌّس١شج ٌّعاتٙح اٌرٛاطآخ األ١ِشو١ح اٌي١ٔٛ١ٙح اٌفاسس١ح ٚاٌرٟ ؼاٌٚد ذٛس٠س اٌعشاق ٌتؼرتي اٌفاسسٟ اإل٠شأٟ اٌيفٛٞ تذ٠تً ٌتؼرهت

لطاس اعِهح وٍٙها وّها ٚأ ٚخاتٛا .. فٙا ُ٘ ِعا٘ذٚ اٌثعس ٚاٌّماِٚح ٠ٛاصٍْٛ ظٙادُ٘ تٛظٗ اٌٙعّح اٌفاسس١ح اٌيف٠ٛح اٌرٟ اسرٙذفد اٌعشاق ٚاٌخ١ٍط اٌعشتٟ ٚسٛس٠ا

اس٘ا اٌهيااة ٚلهذ ِهس تاْ اٌرؤش١ش اٌفاعً ٌّس١شج اٌعٙاد ٚاٌرؽش٠ش فٟ اٌعشاق فٟ دعُ اعٔرفاضاخ ٚاٌصٛساخ عٍٝ صع١ذ اٌٛطٓ اٌعشتٟ ِٚعاتٙهح ِؽهاٚعخ ؼشفٙها عهٓ

سن ف١هٗ ؼىِٛهح ذهشاذعٍٝ رٌه تذعُ شٛسج اٌشعة اٌسٛسٞ ٚفضػ ٚذعش٠ح اٌّعاصس اٌرٟ ٠شذىثٙا إٌظاَ اٌسٛسٞ تؽك أتٕاخ ٘زا اٌشعة اٌّىافػ تذعُ إ٠شأٟ ِفهضٛغ 

٠ّاسسهْٛ اٌمرهً تؽهك أتٕهاخ  ز٠ٓاٌّاٌىٟ اٌع١ٍّح ١ٍ١ِٚش١اذٙا اإلس٘ات١ح ٚاسرخذاَ األساضٟ ٚاألظٛاخ اٌعشال١ح ٌّذ إٌظاَ اٌسٛسٞ تاألسٍؽح ٚاألِٛاي تً ٚتاٌّشذضلح اٌ

ٚإِتخاذهٗ ِٚهٓ شهُ ص٠هاسج شٖ اٌشعة اٌسٛسٞ .. ٌٚمذ عثش اٌّاٌىٟ ٚتطأرٗ عٓ عّاٌرٗ اٌّثاششج إل٠شاْ عثش اسرمثاٌٗ ٌه ) ٚؼ١ذٞ ( ٚص٠هش اٌهذفاا اإل٠شأهٟ ٚذٕف١هز أٚاِه

اٌهرٟ عمذ٘ها  ١ٍػاٌّاٌىٟ اٌّش٠ثح اٌٝ سٚس١ا ٌرعض٠ض اٌّؽٛس اٌشٚسٟ اإل٠شأٟ اٌذاعُ ٌٍٕظاَ اٌسٛسٞ فٟ لّعٗ ٚرتؽهٗ ألتٕهاخ اٌهشعة اٌهسٛسٞ عهثش صهفماخ اٌرهس

ٕفهز٘ا اٌؽٍه  ا ٠اٌع١ًّ اٌّاٌىٟ فٟ سٚس١ا ٚذش١ى١ا .. ٚتزٌه فؤْ اٌثعس ِٚعا٘ذ٠ٗ ٠ريذْٚ ألخطهش ِااِهشج لّع١هح  ذمهس١ّ١ح ذهسرٙذ  ألطهاس اعِهح اٌعشت١هح وٍٙه

اٌٙض٠ٍهح ٚاٌّرماذٍهح ٠ح األ١ِشوٟ اٌي١ٟٙٛٔ اٌفاسسٟ فٟ ِؽاٌٚح تااسح ٌرع١ّك اٌرعضاح ترعضاح اٌّعضأ ٚذمس١ُ اٌّمسُ ٚفٟ ِؽاٌٚح خٍك اٌى١أاخ اٌطااف١ح ٚاٌعٕيش

٠هح ٚاٌرؽهشس ٚاعٔعرهاق .. ٌؽشٌخذِح اٌى١اْ اٌي١ٟٙٛٔ اعغرياتٟ ٚاٌيف٠ٛح اٌفاسس١ح اٌعاٍِح عٍٝ اٌرلٍلً فٟ اٌعشاق ٚاٌخ١ٍط اٌعشتٟ ٌٛأد ذطٍعاخ اعِح فٟ اٌٛؼذج ٚا

تٙهح اٌرخش٠هة ّعات١ذ أْ ٠مظح ِعا٘ذٚ اٌثعس ٚاٌّماِٚح ٚأتٕاخ اٌشعة ٚاعِح سرعٙض ٘زا اٌّخطظ اٌشش٠ش فٟ اسرٕفاس طالاخ اعِهح وٍٙها ٚفهٟ ظ١ّه  ألطاس٘ها ٌ

شتهٟ وٍهٗ اٌعاٌفاسسٟ اٌيفٛٞ اٌزٞ ذعٍٝ عٍٝ ٔؽٛ  صاسؾ فٟ رتػ أتٕاخ اٌشعة اٌسٛسٞ ٚخٍك اٌّؽاٚس ٚاعصطفافاخ اٌّهشثٛ٘ح ٌضعضعهح اعسهرمشاس فهٟ اٌهٛطٓ 

ؼهش اٌٙعّهح األ١ِشو١هح ٝ دٚؼضب اٌثعس اٌعشتٟ اعشرشاوٟ ؼضب اٌشساٌح اٌعشت١ح اٌخاٌذج ٘ٛ ٚوً اٌمٜٛ اٌٛط١ٕح ٚاٌم١ِٛح ٚاإلست١ِح اٌّعا٘ذج ٚاألص١ٍح ٌمادسْٚ عٍه

 رٙا اٌعٙاد٠ح األص١ٍح .٠ٛ٘اٌي١ٔٛ١ٙح اٌفاسس١ح ٚل١ادج ِس١شج اٌٛؼذج ٚاٌرؽشس ٚإٌٙٛض ٚاٌرمذَ اعظرّاعٟ اٌرٟ ذعسذ اٌيٛسج اٌّعاصشج عٔثعاز اعِح ٚاٌرعث١ش عٓ 



٢١ص  

 اجملاهد العزبي عزة إبزاهيم حيذر العزب من شز املشزوع الصفوي الذي اقرتب
 أبو علي الياسزي

 

طَبع اإلٝساّٞخ فٜ اىعؼعساو ٗلٗه األىقد ّجْٖب اىزبزٝخ اىؼسثٜ ٍسازا ٗال شاه ْٝجْٖب ٗثبىسغٌ ٍِ مو ٍب أذقْبٓ ٍِ ٗٝو اىزغبزة اىَسح اىعبثقخ ٍٗب ّرٝقٔ اىًٞ٘ مؼسة ىٖ٘ه 

ٝعد لٗه اىعخعيعٞعظ زعدعداىخيٞظ اىؼسثٜ ثص٘زح خبصخ ٗاىَْطقخ اىؼسثٞخ ثص٘زح ػبٍخ ّبٕٞنٌ ػِ ٍب قبٍذ ثٔ ٕرٓ اىدٗىخ اىفبزظٞخ فٜ اىنضٞس ٍِ اىدٗه اىؼعسثعٞعخ ٗثعبىع

ؤمعد ٗرعضعجعذ صعدعخ ٕعرٓ ٜ رعاىؼسثٜ .. ٍغ احزساٍْب ىيشؼ٘ة اإلٝساّٞخ اىَغي٘ثخ ػيٚ أٍسٕب .. أػ٘ل ألذمس أشقبئْب فٜ لٗه اىخيٞظ اىؼسثٜ ػِ اىنضٞس ٍِ اىدالئو اىز

 األطَبع اىز٘ظؼٞخ ٍِ خاله :

  

ظعٞعط ٍعب زع . ردخو  إٝساُ فٜ اىشؤُٗ اىداخيٞخ ىيَينخ اىؼسثٞخ اىعؼ٘لٝخ ٍِ خاله إّشبئٖب  ٗلػَٖب ىَغبٍٞغ طبئفٞخ فٜ اىَْطقخ اىشسقٞعخ حعٞعش قعبٍعذ ثع 1

 ٝعَٚ ثع ) حصة هللا اىدغبش ( ٗ ) ٍْظَخ اىض٘ز اإلظالٍٞخ ( فٜ اىغصٝسح اىؼسثٞخ ٗغٞسَٕب  ٍِ اىَْظَبد اىطبئفٞخ اإلزٕبثٞخ اىصف٘ٝخ .

 

ثعٞعخ فعٜ اىعَعْعبطع  ٕب. لػٌ ) احَدٛ ّغبل ( ىدسمخ اىزَسل اىد٘صٜ فٜ اىَِٞ ٗ لفغ اىد٘صِٞٞ اىٚ اخزساو أزاضٜ اىََينخ اىؼسثٞخ اىعؼ٘لٝخ  ٗاىقٞبً ث ػَبه إز 2

 اىزٜ ىٖب ّف٘ذاد إٝساّٞخ ػيٚ ازض اىََينخ اىؼسثٞخ اىعؼ٘لٝخ .

 

ٗاىَ٘اىِٞ ىيعْعظعبً ِ . ردخو اٝساُ ٗػيٚ ىعبُ ) ػيٜ خبٍْئٜ ( اىَسشد األػيٚ ٗ ) احَدٛ  ّغبلٛ ( زئٞط اىغَٖ٘زٝخ اإلٝساّٞخ فٜ ٍْبشدرَٖب ىيدغبط اإلٝساّٞٞ 3

ٗرع٘غعيعٖعٌ فعٜ ٖعٌ اإلٝساّٜ ىيقٞبً ثَعٞساد ) غ٘غبئٞخ ( ضد اىََينخ اىؼسثٞخ اىعؼ٘لٝخ اىغسض ٍْٖب خي  ثيجيخ فٜ األٗضبع اىداخيٞخ اىغسض ٍْٖب رععٖعو لخع٘ىع

 األزاضٜ اىعؼ٘لٝخ .

 

لٝخ ثعزعشعنعٞعو عؼ٘. ٍب صسػ ثٔ اىْبئت ) حعِٞ ػيٜ شٖسٝبزٛ ( ٍَضو إٔبىٜ ٍدْٝخ ) شإداُ ( ثؼد اّزٖبء اعزَبع قَخ ٍغيط اىزؼبُٗ اىخيٞغٜ ٗطسػ ٍجبلزح اى4

، ٗىألظف ٗثعجت خٞبّخ اىشبٓ ٍدَد زضب ثعٖعيع٘ٛ اىعرٛ 1971اردبل لٗه اىخيٞظ اىؼسثٜ ػْدٍب قبه أُ )اىجدسِٝ مبّذ اىَدبفظخ اىساثؼخ ػشسح فٜ إٝساُ حزٚ ػبً 

ٗاىقساز ظٞئ اىصٞذ ىَغيط اىش٘زٙ اى٘طْٜ آّراك ، فئُ اىجدسِٝ اّفصيذ ػِ إٝعساُ ( .. ٗأضعب: : ) إذا  1979أطبحذ ثٔ اىض٘زح اإلظالٍٞخ ثقٞبلح اىخَْٜٞ فٜ 

) ّعزع٘قعغ ٍعِ :  مبُ ٍِ اىَفزسض حدٗس أٍس ٍب فٜ اىجدسِٝ .. فئُ اىجدسِٝ ٍِ ح  اىغَٖ٘زٝخ اإلظالٍٞخ ٗإٝساُ ٗىٞط اىعؼ٘لٝخ ( .. ٗاخززٌ رصعسٝعدعٔ ثعبىعقع٘ه

 ٍعئ٘ىٜ اىعٞبظخ اىخبزعٞخ ٍزبثؼخ ٕرا اىَ٘ض٘ع ثشنو عبل ( .

 

ٞعخ رعزعَعضعو ثعفعٞعيع  اّع. ردخو اٝساُ فٜ اىش ُ اىع٘زٛ ٗاىيجْبّٜ ٗاىدىٞو ػيٚ ذىل ٍب أمدٓ قبئد اىدسض اىض٘زٛ اإلٝساّٜ ث ُ ْٕبك ٗع٘لا ىق٘ارٔ ٍٗٞيٞشٞبد إٝعس 5

زٛ ، ٗخعيع  اىعفعزعْعخ ىع٘اىقدض ٗحصة هللا اىيجْبّٜ اىَ٘اىٜ إلٝساُ لاخو األزاضٜ اىيجْبّٞخ ٗاىع٘زٝخ ، ٗٗع٘لٌٕ ٕرا إَّب ٕ٘ ىدػٌ ّظبً األظد ضد ص٘زح اىشؼت ا

  ( .ة هللااىطبئفٞخ  فٜ ىجْبُ ٗاىزٜ أشغيذ االٍخ اىؼسثٞخ ألمضس ٍِ خَط ػق٘ل ٗىغبٝخ ٍْٝ٘ب ٕرا ثعجت ٗع٘ل ٕرا اىْف٘ذ اإلٝساّٜ اىَزَضو ثع ) حص

 

 ٝب .٘ز. اىزصسٝدبد اىزٜ ألىٚ ثٖب زئٞط ٍغيط اىش٘زٙ اإلٝساّٜ ) ػيٜ الزٝغبّٜ ( ٍز٘ػدا ظق٘ط اىن٘ٝذ فٜ حبىخ ظق٘ط ّظبً ) ثشبز األظد ( فٜ ظ 6

 

ٍنخ معَعب معبّع٘ا  ىٚ. اىزٖدٝداد اىزٜ ألىٚ ثٖب زئٞط ٍغيط اىش٘زٙ اإلٝساّٜ ) ػيٜ الزٝغبّٜ ( ح٘ه اىؼسة ثص٘زح ػبٍخ ٗلٗه اىخيٞظ اىؼسثٜ خبصخ ثبالّدعبز إ 7

 قسّبً . 15قجو 

 

ىعيعغعصٗ اىعَعسرعقعت ا . ٗاىًٞ٘ فبُ اىْظبً اإلٝساّٜ اىصف٘ٛ ٝسمت ٍ٘عخ ٍب ٝعَٚ ثبىسثٞغ اىؼسثٜ ىٞؤظط ق٘اػد ٍٗ٘اطئ قدً ىٔ فٜ مو أقطبزّب اىؼسثٞخ اظزعؼعدالً  8

 ٗٗف  ٍشسٗع رصدٝس اىض٘زح .



٣١ص  

ش٠ ٓ ج ذ . إضبفخ اٌٝ رٌه ٕ٘بن اٌىض١ش ِٓ اٌزصش٠ذبد ٌىجبس ِسئٌٟٛ إٌظبَ اإل٠شأٟ اٌز٠ٓ ٠ؤوذْٚ دائّب ثبْ اٌؼشاق ٌٚجٕبْ ٚسٛس٠خ ٚفٍسط١ٓ ٚاٌ  9

 ُ٘ رذذ س١طشح إٌفٛر اإل٠شأٟ .

 

ذ ر ؤو ٘زٖ اٌزصش٠ذبد ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌزصش٠ذبد اٌٛلذخ فٟ رذخالرٙب ثبٌشؤْٚ اٌذاخ١ٍخ ٌٍذٚي اٌؼشث١خ ثصٛسح ػبِخ ٚدٚي اٌخ١ٍج اٌؼشثٟ ثصٛسح خ بة خ 

اٌ ذٚي  ١ّ غػٍٝ  ١ٔخ ا٠شاْ اٌصف٠ٛخ اٌصفشاء اٌّؼشٚفخ ػجش اٌزبس٠خ ٚأطّبػٙب  اٌزٛسؼ١خ ... ٔؼُ .. أطّبع رٛسؼ١خ ٚثّسبػذح ٔفٛرا٘ب اٌّزٛاجذ فٟ ج

 اٌؼشث١خ ألجً ا١ٌّٕٙخ ٚاٌس١طشح ػٍٝ  لذساد ٚصشٚاد ٚوشاِخ االِخ اٌؼشث١خ ٚ٘ذَ ل١ّٙب ٚصمبفزٙب ٚد٠ ٕ ٙ ب .. ٘ زٖ اٌ ٕ ف ٛراد اٌ ز ٟ اس ز خ ذِ ٙ ب

ٚس١سزخذِٙب إٌظبَ اإل٠شأٟ اٌصفٛٞ وٛسبئً دبسلخ ٌذشق األخضش ٚا١ٌبثس فٟ اٌىض١ش ِٓ سبدبد االِخ اٌؼشث١خ ٌخٍك االض ط شاث بد اٌ ط بئ ف ١ خ 

ٟ ٚاٌم١ِٛخ ٚاألص١ٕخ ٌّب ٌُٙ أٞ ٌٍصف١٠ٛٓ ِٓ دمذ دف١ٓ ػٍٝ اٌؼشة وُٛٔٙ ِشوض اإلسالَ ِٚبدرٗ .. ٌٚٙزا اٌسجت فؼٍٝ إٌظبَ اٌ شس ّ ٟ اٌ ؼ شث 

 ثصٛسح ػبِخ ٚدٚي اٌخ١ٍج اٌؼشثٟ ثصٛسح خبةخ أْ رؼٟ ٌٙزا  اٌّششٚع اٌفبسسٟ اٌصفٛٞ اٌخج١ش ٠ٕٚزجٙب اٌٝ ِخبطشٖ .

 

بة ػٍٝ أج ٚٔش١ش ٌّب ٔششرٗ جش٠ذح ثٛاثخ األ٘شاَ اٌمب٘ش٠خ ِغ اٌّجب٘ذ اٌؼشثٟ ) ػضح إثشا١ُ٘ ( األ١ِٓ اٌؼبَ ٌذضة اٌجؼش اٌؼشثٟ االشزشاوٟ ػٕذِب

ا ٘ ز سؤاي ِذشس اٌجش٠ذح ػٕذِب سبي اٌّجب٘ذ اٌؼشثٟ ػضح إثشا١ُ٘ األ١ِٓ اٌؼبَ ٌذضة اٌجؼش اٌؼشثٟ االشزشاوٟ اٌمبئذ األػٍٝ ٌٍج ٙ بد ٚاٌ ز ذ ش٠ ش

 اٌسؤاي ) ِب ٟ٘ ِظب٘ش اٌّذ اإل٠شأٟ فٟ اٌؼشاق ٚاٌٛطٓ اٌؼشثٟ .. ًٚ٘ ٘ٛ ِذ ِز٘جٟ أَ س١بسٟ ؟ ( ١ٌج١ت س١بدرٗ لبئال :

 

اق ل ذ ٌؼش) إْ ِظب٘ش اٌّذ ٚاٌزغٍغً اإل٠شأٟ ٚاٌزٟ شبسفذ إٌٝ دذ االدزالي ٚاالثزالع ٌجؼض ألطبس األِخ ٚاضذخ ٌٍؼ١بْ، ثً أةجذذ ةبسخخ ، ففٟ ا

ا سٍّذ أِش٠ىب ػ١ٍّزٙب اٌس١بس١خ إٌٝ إ٠شاْ ثبٌجٍّخ ، ٚلذ رخٍذ ػٓ ػّالئٙب اٌمذاِٝ ٚاٌجذد إٌّب٘ض١ٓ ٌٍّششٚع اٌفبسسٟ فٟ األِخ ، ٚث ٙ ز

ٌ خ دٚ رىْٛ ٘زٖ اإلداسح لذ سٍّذ اٌؼشاق ثشِزٗ إٌٝ إ٠شاْ ٚفك ششاوخ ٚرمبسُ ِصبٌخ ث١ّٕٙب ، ٚفٟ ٌجٕبْ ٠ٛجذ دٌٚخ إ٠شا١ٔخ فبسس١خ ةف٠ٛخ داخ ً

ب ٚألٜٛ ِٕٙب ، ٌٙب ج١شٙب اٌزٞ ٘ٛ ألٜٛ ِٓ ج١ش ٌجٕبْ ٚأوضش ِٕٗ ػذداً ٚػذح ، ٕٚ٘بن فٟ اٌخ١ٍج اٌؼشثٟ رذزً ٘زٖ اٌذٌٚخ ا ًِ ٚأ ١ خ ٌ ؼ ذٌجٕبْ رّب

ى س خ ذ ٔ إل١ٍُ األدٛاص ِٓ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ ، ٚرذزً جضس طٕت اٌىجشٜ ٚطٕت اٌصغشٜ ٚأثٛ ِٛسٝ ِٓ اإلِبساد ، ٚرطبٌت سس١ًّب ثبٌجذش٠ٓ ، ٚأخ١ًشا ٚثؼ

األِخ اٌىجشٜ فٟ اٌؼشاق أةجذذ إ٠شاْ رطبٌت ٚػٍٝ ٌسبْ سئ١سٙب أدّذٞ ٔجبد ثبٌخ١ٍج وٍٗ ِٓ دٌٚخ اٌى٠ٛذ إٌٝ دذٚد ػّبْ ِغ شطش ِ ٓ أس  

ا ذادً اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ ، ٟٚ٘ ا١ٌَٛ رشوت ِٛجخ ِب ٠سّٝ ثبٌشث١غ اٌؼشثٟ ، ٌزؤسس لٛاػذ ِٚٛاطئ لذَ ٌٙب فٟ وً ألطبسٔب اٌؼشث١خ اسز ؼ 

ٌٍغضٚ اٌّشرمت ٚٚفك ِششٚع رصذ٠ش اٌضٛسح .. أِب فٟ اٌؼشاق ثشىً خبص فٟٙ رسزج١خ ج١ّغ ِذشِبرٗ ِٚمذسبرٗ ٚدش٠خ شؼجٗ ٚوشاِزُٙ ٚس ١ بدح 

ٚطُٕٙ ٚاسزمالٌُٙ، فٟٙ رمصف اٌمشٜ اٌذذٚد٠خ فٟ شّبي اٌؼشاق ١ِٛ٠ًب ٚػٍٝ طٛي اٌذذٚد ِؼٙب ، ٟٚ٘ رسشق إٌفظ اٌؼشالٟ ٚرٕٙ ج ٗ ٚر ذ ز ً 

 جضًءا وج١ًشا ِٓ أس  اٌؼشاق ، ٟٚ٘ رمطغ ا١ٌّبٖ ػٓ اٌؼشاق ٚرضخ ١ِبٖ اٌجضٚي اٌّبٌذخ ٚاٌٍّٛصخ إٌٝ اٌؼشاق ، ٟٚ٘ رش ش  ِ ج بش شح ػ ٍ ٝ ػ ّ ً

 اٌمٛاد اٌّسٍذخ اٌؼشال١خ دزٝ اٌزفبة١ً ، خصًٛةب فٟ ِٙبَ اٌمزً ٚاالػزمبالد ٚاٌّطبسداد ٚاإلػذاِبد ِٚششٚع االجزضبس ( .

 

 ٚأخ١شا .. اخزُ ِمبٌٟ ٘زا ثذذ٠ش اٌّجب٘ذ اٌؼشثٟ ) ػضح إثشا١ُ٘ ( ػٕذِب خبطت س١بدرٗ االِخ ٚاٌشؼت األِش٠ىٟ اٌزٞ ٚل ف ض ذ غ ضٚ اٌ ؼ شاق  

 ١ٌمٛي :

 

ْ ، ػ ال) إْ إ٠شاْ لذ اِزٍىذ اٌسالح إٌٛٚٞ لجً ا١ٌَٛ ، ٟٚ٘ رٕزظش اٌفشةخ إٌّبسجخ ٌىٟ رؼٍٓ اِزالوٙب ٌٗ ، ٚسزفبجئ اٌؼشة ٚاٌؼبٌُ ث ٙ زا اإل 

ب ِٕز صِٓ اٌشبٖ , ٌٚزٌ ه  04ٔذٓ ٌذ٠ٕب ِزبثؼخ دل١مخ ّٚٔزٍه ِؼٍِٛبد ِّٙخ ٌٍغب٠خ ػٓ اٌّششٚع اإل٠شأٟ إٌٛٚٞ ، إْ ِزبثؼزٕب اِزذد ألوضش ِٓ  ًِ ػب

شة ِؼب غ ١ ش اٌغػٍٝ اٌؼشة أْ ٠زٛدذٚا ٠ٚؼجئٛا وً إِىبٔبد األِخ ٌّٛاجٙخ اٌخطش اٌمبدَ ، ٚال ٠طّئٕٛا إٌٝ ِضاػُ أِش٠ىب ٚاٌغشة ثذّب٠زُٙ .. أِش٠ىب ٚ

 لبدس٠ٓ ػٍٝ دّب٠خ ِٓ ١ٌس ٌُٙ فٟ دّب٠زٗ ِصٍذخ أسبس١خ ٚد٠ٛ١خ ( .

 

 إرْ .. اٌذزس .. اٌذزس أ٠ٙب اٌؼشة ِٓ شش لذ الزشة .. اٌذزس .

 

 اٌذزس أ٠ٙب اٌؼشة ِٓ شش اٌّششٚع اٌفبسسٟ اٌصفٛٞ اٌزٞ ثبْ لش٠جب ِٓ أثٛاة اٌؼشة  .. ٚاٌذش رىف١ٗ اإلشبسح . 



٤١ص  

 لنستثمر كل مناسبت للتذكري مبواقف احلزب اخلالدة
 

 حممد الكاظمي

 

زدد ٔا نى حًس أٚاو ػٛد األضسٗ انًبازن دٌٔ أٌ ٚكٌٕ فؼم انًُاضم انًؤيٍ بؤيخّ ٔٔطُّ ٔزصبّ زاضساً فٙ انٕخداٌ نٛخسخى انٗ حصسف ٔسهٕن ، فكم

ّ لد اَخٓص فسصت انؼٛد نخكٌٕ يُاسبت نخددٚد ػٓد األًٚاٌ ٔانخضسٛت سٕاء باسخركاز يٕالف شٓٛد انسح صداو زديٍٛ أٔ بًٕالدف انسدصي فدٙ حازٚ د

ض حؼدسانُضانٙ انطٕٚم ٔانًشسق ػهٗ طسٚك خديت االيت .. ٔبسغى كم إخساءاث انؼًالء انصفٌٕٕٚ األلصاو ٔأسٛادْى ، فاٌ اسخًساز انسصي بدسغى يدا 

 ٔيا شال ٚخؼسض نّ يٍ ْدًاث حؤكد أصانخّ ٔاَّ اندرز انبالٙ فٙ األزض انطٛبت . 

 

 ٛدسفٙ ْرا انًٕضٕع َسأل أٌ َؤكد  يٍ خالل انسكاٚت انخٙ سًُس ػهٛٓا ، أًْٛت أٌ َُخٓص كم فسصت يخازت السخُباط ٔسدالم انخٕاصدم يدغ اندًاْ 

ٕو ٔانخركٛس بًٕالف حازٚ ٛت خاصت نشسٚست انشباي انخٙ نى حسع بشسف انًشازكت فٛٓا ٔنى حيؼفٓا انظسٔف انالزمدت بداالطالع ػهٛٓدا .. ففدٙ انٛد

نخريدس ٕ اانسابغ نهؼٛد ٔكُج فٙ شٚازة ازد األلازي اسخمهٛج سٛازة َٕع كٕسخس يٍ يُطمت انؼٕٛاضٛت باحداِ انشؼب ، ٔكاٌ انسدٚث انًؼخاد نهسكاي ْد

يٍ انٕضغ األيُٙ انًُفهج ٔيا حيببّ انيٛطساث يٍ إشػاخاث ٔيًازساث انُ دب انيٛاسدٛت انفاسددة انًخماطؼدت يدغ اندشؼب ٔطًٕزاحدّ ، كداٌ 

ٔازخالل االيٛسكاٌ نبغداد ٔأثاز انفخدٍ انطالفٛدت فدٙ يسأندت حًصٚدك أٔصدال  2003اندًٛغ يخريساً فبادزث نهًمازَت ػًا كاَج ػهّٛ أٔضاع انؼساق لبم 

انٕطٍ ٔدٔز انشؼب خاصت انشباي فٙ حؼسٚت ٔفضر يًازساث ٔسهٕكٛاث انُ ب انساكًت فٙ كم يدا ٚددس٘ نهؼدساق .. ٔصدهُا سدازت ػُدخس ٔكاَدج 

 .  1691يُاسبت اَخٓصحٓا نهخركٛس بؤٚاو انشباي ٔانًسٔز ػهٗ دٔز انطهبت فٙ ثإَٚت األػظًٛت ٔغٛسْا فٙ أضساي انبُصٍٚ  ػاو 

 

د٘ ازد انشباي سؤنُٙ ٔيا ْٕ أضساي انبُصٍٚ ٔيا ْٙ أْدافّ ؟ .. لهج نّ ال ادػٙ شسف انًشازكت فٙ ْرا األضساي انبطٕنٙ ٔنكُٙ اذكدس أٌ ٔاند

هبت م طانبيٛظ ٔكاٌ يسباً نهمالد خًال ػبد انُاصس شازن فّٛ ٔكاٌ ٚمٕل بهٓدخّ انبيٛطت أٌ انبؼثٍٛٛ " أسباع ٔشدؼاٌ " زٛج حًكُٕا يٍ إخساج ك

ازدداً  ٔانًدازض ٔاَطهمٕا فٙ حظاْساث لٕٚت شازن بٓا انؼًال ٔانفالزٌٕ نخُدٚد بصٚادة سؼس انبُصٍٚ آَدران ٔػهدٗ يدا أحدركس أٌ انصٚدادة كاَدج فهدياً 

 فدٙ بسيب انؼًهت انًخدأنت آَران ، ٔكٛف َصنج لٕاث يٍ االَضباط انؼيكس٘ انخٙ كاٌ ايألْا آَران ػبد انكسٚى انددة ٔكاٌ ٚيكٍ شدازع اندضباط

 ت .الفزاغبت خاحٌٕ ٔحصدٖ نٓى انشباي يٍ انطهبت ، خسَا انسدٚث انٗ اسخركاز حظاْساث سازت انخسسٚس انخٙ لًؼج يٍ لبم أدػٛاء اندًٚمساطٛت انص

 

لهج نهشباي ٔيُٓى يسدثٙ كى ٔازد شازن فٙ حظاْساث سازت انخسسٚس ٔساَدْا ؟ سكج اندًٛغ ٔبدادز آخدس بدانمٕل أٌ يدا حمٕندّ صدسٛر فُسدٍ 

 َخسًم خصء يٍ انًيؤٔنٛت فٙ حسد٘ أٔضاع انؼساق ألَُا ساكخٌٕ ٔلال آخس أٌ انياكج ػٍ انسك شٛطاٌ اخسض . 

 

ّ انًٓى أٌ خهيت زافهت " انكٕسخس " حسٕنج انٗ يا ٚشبّ َدٔة اسخركازٚت ندٔز انسصي فٙ انؼساق ٔفضر ي طظ انخآيس ػهّٛ كَّٕ خيد فدٙ يبادلد

 طٕذ االيت كهٓا ٔزسانخٓا زغى يا شاي ييٛسحّ يٍ أخطاء اضطسحّ انظسٔف انٗ ػدو انخُبّ ػهٛٓا يبكساً . 

 

ٔضداع األيا َسٚد أٌ َخٕصم إنّٛ ْٕ أٌ بئيكاٌ انًُاضم ٔأٚاً كاٌ يٕلؼّ يٍ يًازست دٔزِ فٙ انؼالهت ٔفٙ انًُطمت أٔ فٙ يكاٌ انؼًم ٕٔٚظدف حدسد٘ 

 انخٙ ًٚس بٓا انؼساق نصانر انٓدف األكبس .



٥١ص  

 يف الذكزي التاسعة واألربعني 
لزدة الثامه عشز    

 مه تشزيه الثاوي السىداء
 

 سليم الزماحي
رور ػلٌ٘ب ُذٍ األٗبم الذكرٓ الزابضاؼاخ ّاألوثاؼاْى 

لردح الضبهي ػشر هي رشرٗي الضبًٖ الطْداء ػابم 

الزٖ اغزبلذ صْوح الضبهي هي شجبط ّضابود  3691

فٖ الؼراق فٖ دوّة االورداد ّالزالالا. فف فالا اد 

ّاجَ هٌبضلْ الجؼش ّأثٌبء الشؼات األثاٖ لاوالاخ 

شؼْاء واح ضح٘زِب الؼدٗد هي الشِداء فٖ ضارار 

الجِبد الجِٖ ّهٌِن هوزبز قص٘ارح ًّصارح لطاي 

الرإّ ّصبلت الرهبلٖ ّػجد األه٘ر ًْوٕ ّغ٘رُن 

الا. 31إضبفخ الٔ األالف هي الوؼز لا٘اي هاٌاِان 

هؼز ل فٖ أضجْع ُجوخ الورردٗي ػلٔ هٌبضلاٖ 

 ف 41613694-4الجؼش فٖ 

 

ّل د ّاصل الوٌبضلْى الجؼضْ٘ى ًضبلِن ضاد الاردح 

الضالص٘ي هي راواْز  -لزٔ فجرّا صْوح الطبثغ ػشر 

الزٖ ش٘دد  قلؼخ الصوْد الؼرثٖ فاٖ  3691ػبم 

الؼراق الزٖ اضزِادفاِاب هاؼاطااار أػاداء االهاخ 

ثبلؼدّاى ّااللزالل فف فابى هاٌابضالاْ الاجاؼاش أّل 

الوزصدٗي للوحزل٘ي االه٘ركبى ّللربئِن الصِبٗاٌاخ 

ّالررش لزٔ وكؼْا الوحزل٘ي ُّاسهاُْان فف ُّاب 

ُن ٗجِسّى ػلٔ ػول٘زِن الط٘بض٘خ هاْفارا٘اي 

دوّش صوْدُن ثْجَ الردح فٖ هجبثِزِن لالاردح 

الجدٗدح الاج٘رح الشبهلخ ّلزٔ راحا ا٘ان الاٌاصار 

 الحبضن الوؤزو ّأى غداً لٌبفرٍ قرٗت ف

 

 هذه الثقافة .. وأخالقها الىضيعة

جملة الشزاع -حسه صربا   

 

أًِب الض بفخ ًرطِب الزٖ رجؼل وئ٘ص جوِْوٗخ اٗراى هحوْد الودٕ ًجابد ٗا ا. ػالأ 

هٌجر األهن الوزحدح ل٘ؼلي أى الوِدٕ الوٌزظر ْٗاجَ هؤاهرح هي االضزاجابو الاؼابلاواٖ   

ّرجؼل ضر٘رٍ الولجر فٖ لجٌبى غضٌرر وكي أثبدٕ ٗزحدس ػاي هاؤاهارح أها٘اركا٘اخ ّواء 

هحبّلخ هرجركخ الغز٘بل ػو٘لِن الزبفَ فٖ لجٌبى فف ُّٖ الض بفخ ًرطِاب الازاٖ راجاؼال 

لسة اٗراى اللجٌبًٖ ٗازت فٖ ًؼٖ ال زلخ هي لسة هللا اًِن ض طْا شِداء الاْاجات فف 

ّهب ُْ ُذا الْاجت ؟ اًَ ػدّاى الحسة الوذكْو ػلٔ دهبء ّأجطبد أطربل ًّطبء ّشجبة 

ّش٘ت ضْوٗب فٖ هطبجدُن ّفٖ أقج٘خ اللْف هي ػدّاى لل٘رِن الاواجارم الاْلا  

ثشبو االضد ّفٖ رظبُرارِن الوطبلجخ ثبلحرٗخ ّالاراهخ فف ُّٖ ص بفاخ لاسة هللا الاذٕ 

صن ٗؼلي أهٌَ٘ الؼبم اًاَ ٗاْم هاجا٘اد هاي أٗابم  1//81411ٗؼزدٕ ػلٔ أثٌبء ث٘رّد فٖ 

الو بّهخ فف ُّٖ ص بفخ الو بّهخ الزٖ رلز ٖ هغ ػدّ االهخ ّالدٗي ّاألخاالق إضارائا٘ال 

فٖ دػن هجرم الحرة فٖ ضْوٗب   ّفٖ ررز٘اذ جطاد االهاخ الاؼارثا٘اخ ثا٘اي ضاٌاٖ 

ّش٘ؼٖ فف ُّٖ ص بفخ الوْد الزٖ رٌرذ رؼل٘وبد هجرم لرة فٖ طِراى اضوَ قابضان 

ضل٘وبًٖ   ث زل إٗراً٘٘ي هطبلو٘ي خرجْا ٗطبلجْى ثبلحرٗخ فٖ ثلادُان   ّقازال ػارة 

األلْاز الذٗي ٗرٗدّى اضز الل ثلدُن   ّقزل ػراق٘٘ي ٗطبلجْى ثْلدح ّض٘بدح ّاضزا االل 

ّطٌِن فف أًِب ص بفخ ػصبثبد رجاٖ األهبم الحط٘ي فٖ كل ْٗم ّأضجْع ّػبم هي ػالأ 

كل الوٌبثر   لاٌِب رررات الوجبزو ضد أثٌبء الحط٘ي الح ٘ ٘٘ي فٖ ضْوٗب ّالؼراق ّإٗاراى 

  ّردػن فٖ كل ّطي ٗسٗدٍ   ك٘سٗد ثشبو األضد ّٗسٗد ًاْوٕ الاوابلاااٖ ّٗاسٗاد ػالاٖ 

) مع االعتذار مه يزيد األموي الذي كان شاعزاً وأديباً .. وكاان عازداًاداً خبهٌئٖ 

 ف خموراً (

 

أًِب ص بفخ أشرف الٌبش الذٗي ٗطجلْى األوقبم ال ٘بض٘خ فٖ صٌبػخ الولدواد ّاإلراجابو 

ثِب ّضلت ػ ْل ّأجطبد هئبد اٙالف هي الشجبة هؼظوِان هاي الشا٘اؼاخ   ّالاذٗاي 

ٗشالْى الؼصبثبد لالػزداء ػلٔ اللجٌبً٘٘ي ّضرقخ أهْالِن   ّالذٗي ٗحوْى الاواؼازادٗاي 

ػلٔ أهالك الٌبش ّالدّلخ فف أًِب ص بفخ ًظبم اإلوُبة فٖ إٗراى   الذٕ ٗلّْى الاْطاٌا٘ا٘اي 

ألًَ ػبجس أى ٗاْى فٖ هطزْٓ أخالقِن   ّالذٕ ٗاّرر الوؤهٌ٘ي   ألًَ وافا  أى ٗاااْى 

الدٗي ُْ األخالق ّالضو٘ر ّالصدق ّالٌظبفخ ّاالضز بهخ فف أًِب ص ابفاخ الاؼابُارح الازاٖ 

رؼطٖ دوّضبً فٖ الؼرخ ّرجٌٖ الوطبجد هي ػارق ّضاطاِاب  ّرالاصان اإلضا ابطابد 

ثبلشرفبء لرفضِن هجبوارِب فٖ الط ْط فف أًِب ص بفخ دخ٘لخ ػلٔ كل دٗاي ّكال خالان 

ًجزذ ش٘طبً٘بً فٖ أوضٌب  ّروزؼذ ثبلوبل الحرام فبشزرد ثَ ػ ْل أطربل أغاراو  ّأًابش 

صغبو ّهٌبف ٘ي ّهساٗدٗي   ّجِلخ هزؼصج٘ي غ٘ر أى   ألطي هب كشرزَ ُذٍ الاضا ابفاخ   

ػون الِْح ث٘ي ّادِٗب الؼو٘ن ّججبل الشرف ّالاراهخ ّالصدق ّاألخالق الازاٖ راحابّل 

 هٌذ ػ ْد الزطبّل ػلِ٘ب ف

كتاب ومثقفى الـمقاومة يىاصلىن فضحهم 
 للهجمة التضليلية الظالـمة



٦١ص  

 نض البيان الذي أطدرته قيادة قطز العزاق
 يف الذكزى السادست الستشهاد شهيد احلج األكرب الزفيق القائد طدام حسني رمحه اهلل

 

 

 بِْسِن اللِّه السَّْحَوِي السَِّحينِ 

 

للَِدةذاثُ ِحْزُب الَبْعِث الَعَسبي االْشِتَساكي                                                              ُأهٌت عَسبِيٌت َواِحَدة    ََ   ِزاللَت  

 وحدة   حسيت   اشتساكيت                  قيلدة قطس العساق                                                                                                                

 هكتب الثقلفت واإلعالم                               

 

 بيلى في الركسى السلدات الاتشهلد شهيد الحج األكبس

 السفيق القلئد صدام حسيي زحوه هللا

 

 

 يل أبنلء شعبنل األبي

 يل أبنلء أهتنل العسبيت الوجيدة

ٍفبئُٙ اٌصهٙهب٠هٕهخ ٚح رّش ػ١ٍٕب ا١ٌَٛ اٌزوشٜ اٌغبدعخ العزشٙبد ش١ٙذ اٌحج األوجش اٌشف١ك اٌمبئذ صذاَ حغ١ٓ سحّٗ هللا ثبغز١بٌٗ ِٓ لجً اٌّحز١ٍٓ اال١ِشوبْ

هللا اٌهزٞ  حّهٗٚاٌفشط ٚػّالئُٙ االخغبء اٌؼ١ًّ اٌّبٌىٟ ٚس٘طٗ اٌفبعك اٌشش٠ش اٌز٠ٓ احزفٍٛا ثخغخ ٚدٔبءح ِٕمطؼخ إٌظ١ش ثبغز١بي اٌش١ٙذ صذاَ حغ١ٓ س

ٚاٌزضح١خ فهذاء ٌهٍهٛ هٓ دح ٌمُٕٙ دسٚعبً ٌٓ ٠ٕغٛ٘ب فٟ ا٢ثبء ٚاٌشجٌٛخ ٚاٌجطٌٛخ ٚاٌفذاء ساوالً ِشٕمخ اٌؼبس ثشج١ٍٗ صبػذاً اٌٝ أسجٛحخ األثطبي اٌٝ عّبء اٌشٙب

ٟ ػ١ٍه١هٓ ِهغ ً فٚاٌشؼت ٚاالِخ ٔب مبً ثبٌشٙبدر١ٓ ٚ٘برفبً ػبشذ فٍغط١ٓ حشح ػشث١خ فٟ آخش ٌحظخ ِٓ ح١برٗ اٌجٙبد٠خ ٚفبضذ سٚحٗ اٌطب٘شح اٌٝ ثبسئٙب رشف

 . اٌشٙذاء ٚاٌصذ٠م١ٓ ٚاٌصبٌح١ٓ ٚحغٓ أٌٚئه سف١مب

 

ٕهخ ٚاٌهفهشط ٙهب٠هٌٚمذ وشف اٌش١ٙذ اٌشف١ك اٌمبئذ صذاَ حغ١ٓ سحّٗ هللا ػجش جٍغبد ِحبوّزٗ اٌصٛس٠خ اٌجب ٍخ ص٠ف دػبٜٚ اٌّحز١ٍٓ اال١ِشوبْ ٚحٍفبئُٙ اٌص

ًٕذ أ شٚحبرُٙ اٌضائفخ ٚاٌجب ٍخ ثً حبوُّٙ ٚأدأُٙ ٚاٌمُّٙ حجشا فجبٔٛا ػٍٝ حم١مزُٙ اٌؼبس٠خ ػّالء صغبس ٌهججهٕهجه ٌهّهحهزهً ٚحهٍهفهٗ ٟ اٚػّالئُٙ االخغبء ٚف

ٓ وهبدسٖ ش ِهاٌص١ٟٙٛٔ اٌفبسعٟ اٌصفٛٞ ثّب أٌُٙ ِجب٘ذٚ اٌجؼث ٚاٌّمبِٚخ ٌّٛاصٍخ جٙبدُ٘ اٌٍّحّٟ ِمذ١ِٓ عزخ شٙذاء ِٓ أػضبء ل١بدح اٌحضة ٚػذد وج١

 أٌف ش١ٙذ ثؼثٟ ِٚب ٠مشة ِٓ ١ٍِٟٛٔ ش١ٙذ ِٓ جّب١٘ش اٌحضة ٚأثٕبء اٌشؼت األثٟ ٚشٙذاء اٌّمبِٚخ ِٓ أثٕبء االِخ األثشاس . 051اٌّزمذَ ٚاوثش ِٓ 

 

 

 يل أبنلء شعبنل الصلهد وهجلهدو البعث والوقلوهت البطلت

 ويل أحساز االهت وشسفلء العللن

اٌهفهذاء خ ٌٚمذ شت اٌش١ٙذ اٌمبئذ صذاَ حغ١ٓ سحّٗ هللا ػٍٝ حت ِجبدئ اٌجؼث ٚحًّ سعبٌخ االِخ فىبْ ِٕبضالً ألزحب١ِبً جش٠ئبً شٙذد ٌٗ عهٛ  اٌهزهضهحه١ه

ِزّىٕبً ِٓ اإلفالد ِٓ لجضخ اٌجالد٠ٓ اٌهز٠هٓ حهىهّهٖٛ  0151ِزصذ٠بً ٌٍطبغ١خ اٌشؼٛثٟ ػجذ اٌىش٠ُ لبعُ فٟ شبسع اٌشش١ذ فٟ اٌغبثغ ِٓ رشش٠ٓ األٚي ػبَ 

ٚوبْ ِٓ أٚي اٌّزصذ٠ٓ ٌهشدح اٌهثهبِهٓ ػشهش ِهٓ رشهش٠هٓ  0192ثبإلػذاَ غ١بث١بً ِٚٛاصالً ٌٕضبٌٗ فٟ عٛس٠ب ِٚصش ٚػبئذا ٌٍؼشاق ثؼذ ثٛسح اٌثبِٓ ِٓ شجب  ػبَ 

اٌزٟ ػٍّذ ػهٍهٝ رصهفه١هخ شهشوهبد  0191اٌثالث١ٓ ِٓ رّٛص اٌؼظ١ّخ ػبَ  -ِٕٚبضالً فٟ ل١بدح اٌحضة حزٝ رفج١ش ثٛسح اٌغبثغ ػشش 0192اٌثبٟٔ اٌغٛداء ػبَ 

اٌزٞ حهمهك اٌهحهً اٌغهٍهّهٟ  0191اٌزجغظ اٌص١ٔٛ١ٙخ ٚألبِذ اإلصال  اٌضساػٟ اٌجزسٞ ٚاٌثٛسح اٌضساػ١خ فٟ اٌش٠ف ٚأصذسد ث١بْ اٌحبدٞ ػشش ِٓ آراس ػبَ 

ٚلبدد ِغ١شح اٌز١ّٕخ ٚاٌجٕبء االشزشاوٟ ثبألفك اٌمهِٛهٟ  0191ٌٍمض١خ اٌىشد٠خ ٚاٌحىُ اٌزارٟ ألثٕبء شؼجٕب اٌىشدٞ ٚأِّذ ٔفط اٌؼشاق فٟ األٚي ِٓ حض٠شاْ ػبَ 

ٚاٌزٞ وبْ ٔصشاً ٚ ١ٕبً ٚل١ِٛهبً وهجه١هشاً  0111فُأُعزٍٙذًفذ اٌثٛسح ثبٌؼذٚاْ اإل٠شأٟ اٌغبشُ اٌزٞ دحشٖ أثٕبء شؼجٕب اٌّجب٘ذ ٚج١شٕب اٌجبعً فٟ اٌثبِٓ ِٓ آة ػبَ 

ٚاٌحصبس اٌجبئش ثُ اٌؼذٚاْ األ١ِشوٟ األ ٍغٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفبسعٟ اٌهزٞ اعهزهٙهذف  0110ٚاٌزٞ وبْ ِذػبح العزٙذاف اٌؼشاق ثبٌؼذٚاْ اٌثالث١ٕٟ اٌغبشُ ػبَ 

 اٌجؼث ٚاٌؼشاق ٚاالِخ ٚسِضّ٘ب اٌمبئذ اٌش١ٙذ صذاَ حغ١ٓ ثبغز١بٌٗ صج١حخ ػ١ذ األضحٝ اٌّجبسن لجً عذ عٕٛاد خٍذ .



٧١ص  

خىص  انىٕغىُىٙ ٔانىٔيجبْدٔ انجعث ٔانًقبٔيخ ٔأثُبء شعجُب ٚحدٔ زكجٓى انسفٛق انًجبْد عصح اثساْٛى األيٍٛ انعبو نهحصة ٔانقبئد األعهىٗ نىهىجىٓىبت ٔانىزىحىسٚىس 

ٛىهىخ انىزىٙ نعىًىٚسزهًٌٕٓ يعبَٙ ْرِ انركسٖ فٙ رصعٛد جٓبتْى انًهحًٙ ثٕجّ رسكبد انًحزهٍٛ االيٛسكبٌ ٔانصفٕٚخ انفبزسٛخ ٔانصَٕٓٛٛخ ٔحكٕيخ انًبنكٙ ا

عىسا  انى اصطفذ ثبنزجعٛخ فٙ انًحٕز انسٔسٙ اإلٚساَٙ انًسبَد نهُظبو انسٕز٘ فٙ قًعّ نثٕزح انشعت انسٕز٘ انًجبْد ٔيًبزسخ انزغهىغىم ٔانىزىخىسٚىت فىٙ

 .ٔانخهٛج انعسثٙ ٔسٕزٚب ثم ٔفٙ أقطبز االيخ انعسثٛخ كهٓب  

 

جٙ انىًىزىعىب ىى نشعفٓب ْى انعًصء األذالء يٍ أقصاو انعًهٛخ انسٛبسٛخ انًخبثسارٛخ انزٙ زاحذ رزٓبٖٔ رحذ ظسثبد يجبْد٘ انجعث ٔانًقبٔيخ ٔرصبعد انسخػ ا

ْىئالء  خىجىمثٕجّ قًعٓى ْٔى ٚظٓسٌٔ عهٗ حقٛقزٓى ٔسسقبرٓى نصٕصبً ٔيصبصٙ تيبء انشعت ٔأيٕانّ ٔثسٔارّ انزٙ ثبرذ زائحزٓب رصكى األَٕف يىٍ تٌٔ أٌ ٚى

ٚىى ٔيىٍ أثسىػ نىكىساألزاذل ْٔى ٚزسبثقٌٕ فٙ حًٗ انزصسٚحبد ٔانًٓبرساد انزهفبشٚخ غٛس عبثئٍٛ ثًعبَبح انشعت ٔتيبء أثُبئّ ٔحسيبَّ يٍ أثسػ شسٔغ انعٛش ا

ٚىس انىعىًىٛىق زىحىسخديبد انًبء ٔانكٓسثبء ٔانٕقٕت ٔنكٍ قصب  انشعت انعبتل آد قسٚت ٔسٛعهى انرٍٚ  هًٕا أ٘ يُقهت ُٚقهجٌٕ فٓب ْٙ سبعخ انُصس انحبسى ٔان

 .ٔانشبيم ٔاالسزقصل انزبو ٔانُٕٓض انٕغُٙ ٔانقٕيٙ ٔاإلَسبَٙ انشبيم قد تقذ  

 

 .ٔهللا َبصس انًجبْدٍٚ انفبتٍٚ   

 .انًجد نشٓٛد انحج األكجس انسفٛق صداو حسٍٛ زحًّ هللا ٔشٓداء انجعث ٔانًقبٔيخ األثساز  

 .ٔانخص٘ نعًصء انحهف األيسٚكٙ انصَٕٓٛٙ انفبزسٙ االخسبء  

 .ٔنسسبنخ ايزُب انخهٕت  

 

 قـٍـادة قــطــر الـعــراق

 مكتب الثقافة واإلعالم

 هجرٌة ٣٣١١فً أول أٌام عٍد األضحى فً العاشر مه ذي الحجة مه عام 

 م ٢١٣٢فً السادس والعشرٌه مه تشرٌه األول 

 بغـداد المنصورة بالعـز بإذن هللا

 مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
ٙ ٔاالَسىبَىٙ قٕيرٕاصم انثٕزح رقدٚى ْرِ انصأٚخ انزٙ رعسض رعسٚفبد ثجعط انًصطهحبد ٔانًفبْٛى انفكسٚخ ٔانسٛبسٛخ انًسزقبح يٍ يعٍٛ انفكس انٕغُٙ ٔان

ثم اٌ ثععٓب ٚعجس رىعىجىٛىساً ،  ٔانزٙ ال رًثم ثبنعسٔزح رعسٚفبً ثعثٛبً َصٛبً ٔاًَب ْٙ قسٚجخ يٍ فكس انحصة ٔعقٛدح انجعث ٔاسزسارٛجٛزّ انسٛبسٛخ ٔيٕاقفّ ٔرطجٛقبرٓب

و انٕغٍُٛ انىعىساقىٛىٛىٍ عًٕتقٛقبً ٔشبيصً عٍ يٕقف انحصة ٔزإٚزّ انفكسٚخ ٔاالسزسارٛجٛخ .. ٔرٓدف ْرِ انصأٚخ انٗ اغُبء ثقبفخ انًُبظهٍٛ انجعثٍٛ ٔانًجبْدٍٚ ٔ

ٙ ٔاالعىصيىٙ قبفىٔانًُبظهٍٛ انعسة انًُبْعٍٛ نصحزصل ثم ٔعًٕو اثُبء شعجُب انًجبْد انصبثس ٔنزكٍ نٓى خٛس يعٍٛ فٙ  م انزشّٕٚ انفكس٘ ٔانسٛبسٙ ٔانث

اٌ فىكىسَىب نى  انر٘ ًٚبزسّ انًحزهٌٕ ٔعًصئٓى فٙ اثشع صٕز انزصٚٛف ٔانزعهٛم ثًب ٚسبعد ْئالء عهٗ رُفٛر يخططبرٓى انزديٛسٚخ ظد انىعىسا  ٔااليىخ .. ذ

افىٓىب انىٕغىُىٛىخ أْىدٔعقٛدرُب انزٙ ًْب َجساسبً نًًبزسبرُب انسٛبسٛخ ٔثًب ُٚٛس غسٚقًٓب ٔٚهًًٓٓب انعصو عهٗ اٌ ركٌٕ فٙ انًسبزاد انصبئجخ ٔانخٛىسح نىجىهىٕ  

ّٕٚ فىٙ  ىم نزشٔانقٕيٛخ انخٛسح ٔفٙ ْرِ انًسحهخ انجٓبتٚخ يٍ يسٛسح شعجُب انظبفسح انزٙ ٚزعسض فٛٓب يفٕٓو انحصة ٔانًًبزسبد انحصثٛخ انٗ اثشع صٛغ ا

 االحزصل ٔيًبزسبد عًصئّ عهٗ صعٛد انعًهٛخ انسٛبسٛخ انًٓزسئخ ٔسُزُبٔل فٙ ْرا انعدت يفٕٓو " انستح  " .

 

 الردة

 

ٚسرد انًىسرىدٌٔ َىزىٛىجىخ ى ٔانستح َقٛط انثٕزح ألَٓب رعُٙ انزآيس عهٛٓب ٔانًسردٌٔ ْى أٔنئ  انرٍٚ ٚزآيسٌٔ عهٗ انثٕزح يًٍ حسجٕا فٙ عدات انثٕزٍٚٛ أٔ كبَٕا يُٓ

خطؤ يٍ أخطبء انىثىٕزح أٔ  طبءرخهٛٓى أٔ رساجعٓى أٔ اَحسافٓى عٍ يجبتئ انثٕزح ٔأْدافٓب ٔنكُٓى غبنجب يب ٚجحثٌٕ عٍ غطبء نزجسٚس ازرداتْى ٔغبنجبً يب ٚكٌٕ ْرا انغ

نٛىزىًىكىُىٕا يىٍ  فٕفيشكهخ يٍ يشكصرٓب فٓى ٚؤخرٌٔ ْرا انخطؤ أٔ ) انًشكهخ ( فٛجبنغٌٕ فّٛ ُٔٚظَسٌٔ نّ ٔٚصاٚدٌٔ عهّٛ نٛجًعٕا حٕنٓى األعٕاٌ ٔٚشقٕا انص

ٔانزٙ ازردد عٍ ثٕزح انثبيٍ يٍ شجبغ فٙ انعىبو َىفىسىّ  3691غعٍ انثٕزح ٔاالسزٛصء عهٗ سهطزٓب .. ٔيٍ ذن  يثص زتح انثبيٍ عشس يٍ رشسٍٚ انثبَٙ عبو 

صثٍٛ يٍ رًىٕش عىبو انث -ٔانزٙ ٔاجٓٓب انحصة ثصصثخ َعبنٛخ ٔازاتح كفبحٛخ ٔقبت ظدْب َعبال ال ْٕاتح فّٛ حزٗ رحقٛق ثٕزح انجعث فٙ انعسا  ثٕزح انسبثع عشس 

َٕٛٙ انىفىبزسىٙ صٓٔانزٙ شٛدد ثًُجصارٓب انعًصقخ انقبعدح انُعبنٛخ انًزقديخ نحسكخ انثٕزح انعسثٛخ انًعبصسح .. ٔنقد كبٌ انعدٔاٌ األيٛسكٙ األغهسٙ ان 3691

ذزٔح االزردات حٛث قبت انًحزهٌٕ ٔعًصئٓى يخطػ انستح انعسقٛخ ٔانطبئفٛخ انزقسًٛٛىخ ٔرصىدٔا نىًىُىظىٕيىخ انىقىٛىى انىزىسثىٕٚىخ  3001عهٗ انعسا  ٔاحزصنّ عبو 

ٔاإلَسىبَىٙ يىٙ ٔاألخصقٛخ .. ٔيٍ ُْب كبٌ كفبح يجبْد٘ انجعث ٔانًقبٔيخ رصدٚب شجبعبً نهستح ٔحزٗ رحقٛق انُصس انحبسى ٔانُٕٓض انثٕز٘ ٔانٕغُىٙ ٔانىقىٕ

 انشبيم .



٨١ص  

 حساب الشعة
 سلمان الشعبي

 

 ُٝغَٚ )  اىرذاىف اى٘طْٜ ( اىٚ ٗج٘د شثٖاخ فٜ صفقاخ اىغالح ٍع سٗعٞا ٍٗعع اىعرع عٞعل  فعٜ اىعَٞو اىَاىنٜ مَا أفاد ٍصذس ٍِ م٘اىٞظ اجرَاع ٍا 

ألعيذح ىيْعاعاً ذ اٍذاٗىح ٍفض٘دح ىخيظ األٗساق ٗاىرعَٞح عيٚ ) عشاتٞٔ ( ىيصفقح تف٘ائذٕا اىَضدٗجح اىَاىٞح ىيَاىنٜ ٗسٕطٔ ٗذْفٞز أجْذاخ اٝشاُ فٜ ذ٘سٝ

دٗالس رساً  ساخاىغ٘سٛ فاىَاىنٜ ٝعقذ اىصفقاخ ٗعْذ افرضاح اٍش اىفغاد ٝ نل تصالفرٔ اىَعٖ٘دج تع ) اىصفقح ( ئٝإا ٗاىرٜ جاٗصخ أقٞاٍٖا اىخَعغعح ٍعيعٞعا

 ىيشٍاد فٜ اىعُٞ٘ ٗدقاً قاىد اىعشب " شش اىثيٞح ٍا ٝضذل " .

 

  ٗصٝشاً تَيفاخ اىفغاد ٗأشاس ٍقشتُ٘ ٍِ ٕإالء اىفاعذِٝ تأٌّٖ ٝعأذعزُٗ اىعععَع٘الخ ٗٝعععٞعْعُ٘ أقعاستعٖعٌ ٗأصعٖعاسٕعٌ  51ٍْاَح اى فافٞح ذعيِ عِ ضي٘ع

ٍذٝشاً عاٍاً ٗأعذاد مثٞشج ٍِ اىَ٘ظفِٞ اىفاعذِٝ ٗصذق اىعَعصعو اى عععثعٜ اىعععشاق  اىعقعائعو  511ٗع ٞقاذٌٖ ئضافح اىٚ ضعف اىعذد ٍِ ٗمالء اى٘صاساخ ٗ

 ) اىٞذسٛ ٝذسٛ ٗاىَا دسٙ مضثح عذط ( .

 

  ٌّٕائٌ عيٚ دعذ ذعععثعٞعش أتعْعاء اى عععة اىعزٝعِ  521أعضاء ٍجيظ اىْ٘اب ٕإالء ) اىْذاسٝش ( اىزِٝ ىٞظ ىٌٖ أشثآ تِٞ أتْاء اى عة اىعشاقٜ اىصاتش عذد

غعٞعشج ء ٍٝرذذشُ٘ عٌْٖ ٗعِ ٍخاصٌٖٝ تَشاسج فٜ تعض اىفضائٞاخ ٕإالء ّعٌ ّائَُ٘ عِ ٍعاّاج اى عة ٗفٜ جيغاخ ٍجيغٌٖ ) اىعرٞذ ( ىنٌْٖ ٝقاُ٘ ئصا

أىف دْٝاس ىنو داسط ٍِ دشاعٌٖ ٗعذدٌٕ شالشِٞ ٝرقاضُ٘ ٌٕ سٗاذثٌٖ ٗٝععٞعْعُ٘ اشعْعٞعِ أٗ  011اىيغف ٗاىْٖة فشاذة مو ٌٍْٖ ع شج ٍالِٝٞ دْٝاس ٗساذة 

اىف دْٝاس ىيقشطاعٞح ىنو ) ّائٌ ( ٍٗعيً٘ اىَثيغ اإلجَاىٜ ىعزىعل  011شالشح ٍِ أتْائٌٖ ٍعٌٖ ٗىٌ ٝنرف٘ا تٖزا مئ تو طاىة ٍقشسٌٕ اىجٖثز ترخصٞص ٍثيغ 

ٍيٞاس دٗالس ٕنزا ٕ٘ ذَصٞو اى عة ٗئال فال ٗىنِ صشذح اى عععة اىعَعاعيعً٘  01عٞاسج ٍصفذح تَثيغ  511ٍيُٞ٘ دْٝاس شٖشٝاً فضالً عِ  511اىزٛ ٝقاسب اىع 

 ٕٜ األقشب اىٚ تاب اىغَاء ٗاُ تطش ستل ى ذٝذ .

 

  اىف دٗالس ٍذف٘عح عذاً ّٗقذاُ ٍِ أٍع٘اه اى عععة  011ٍيُٞ٘ ٗ 25اىف طِ ٍِ اىغنش تغعش  50ذٌ اإلعالُ تصيف ٗٗقادح ٗعْجٖٞح ٍْقطعح اىْاٞش عِ ئذالف

اععرع٘سدٕعا زٛ اىعشاقٜ اىصاتش مَا أذيفد مَٞاخ مثٞشج ٍِ اىعذط ٗاىشص ىعذً ٍطاتقرٖا ىَ٘اصفاخ ٗصاسج اىرجاسج ؟!! تعذ عد عْ٘اخ ٍِ اعرٞشادٕا فَِ اىع

َٖا هللا فعذعذز سد ؟!! ٍِٗ قثض عَ٘ىرٖا عيَٖا عْذ اىعَٞو اىَاىنٜ ّٗجئ ٗصٖشٓ ٗأقشتائٔ ٗداشٞرٔ ٍِ أعضاء دضب اىذع٘ج اىعَٞو .. ئٍا اىثطاقح اىرَْ٘ٝٞح

ء فال دشض فيٞظ فٖٞا ئال مٞي٘ ذَِ ٗمٞي٘ عنش ٗىٞرخٌ اىَرخَُ٘ عيٚ دغاب ذج٘ٝع اى عة ٗئفقاسٓ .. تٞذ أُ ع٘سج غضة اى عة ععرعذعشق ٍعِ اىعععَعال

 األذضش ٗاىٞاتظ ٗىِ ذثقٜ ٌٍْٖ دٝاسا .

 

 ٝعقع٘ه ٞعس ٗصساء ٍا ٝغَٚ اىرٞاس اىصذسٛ اىزِٝ ٝذعُ٘ اىذشص اىنارب عيٚ ٍصاىخ اى عة ٝثُْ٘ ) اىقص٘س ٗاىفيو ( اىفاسٕح فٜ ) اىَْطقعح اىعخعضعشاء ( دع

اء ىعثعْعشإذ عٞاُ دذيد أّا ٗصذٝقٜ ٕزٓ اىَْطقح اىرٜ صاسخ ضٞعح ىثاش٘اخ آذش اىضٍاُ فٖزا قصش ) ٗصٝش اىرخطٞظ ( عيٜ اى نشٛ اىَعغعيعف تعاىعذعجعش ٗا

٘ صعادعة فعٖع اىفخٌ ٗتاىنيفح اىخشافٞح ٗذٌ تذُٗ ٍ٘افقاخ سعَٞح ٗتذُٗ ئجاصج تْاء ٗاىقصش األمصش  فخاٍح ى٘صٝش األعَاس ٗاإلعناُ ٍذعَعذ صعادعة اىعذساجعٜ

ٍالِٝٞ  دٗالس ْٕٗاك قصش معثعٞعش ٝعجعاٗسٕعٌ ىع٘صٝعش  5االذرصاص ٗال ٝثخو عيٚ ّفغٔ تثْاء قصش فخٌ عيٚ دغاب أٍ٘اه اى عة اىعشاقٜ  تنيفح ذجاٗصخ اىع 

 اىَ٘اسد اىَائٞح ٗاىثقٞح ذأذٜ عيٚ دغاب ذج٘ٝع اى عة اىعشاقٜ ٗدشٍأّ ٍِ اتغظ اىخذٍاخ .

 

 معاُ  ذٍعااىَذع٘ ذضٞش اىخضاعٜ اىَغَٚ ّائة سئٞظ اىجَٖ٘سٝح اىَغرذ٘ر عيٚ اىعَ٘الخ ٍِ اى شماخ ّاصثح اىٖٞامو اىذذٝذٝح ىيَذاسط ) اىعرٞذج ( ععْع

ص٘خ فٜ ) اّرخاتاخ ٍجيظ اىْ٘اب ( ذضٞش اىعخعضاععٜ  511ٗصٝشاً ىيرشتٞح ٕ٘ ٗجالٗصذٔ ٝطيقُ٘ اىشصاص عيٚ اىطالب اىََرذِْٞ ٗاىزٛ ىٌ ٝذصو عيٚ ع٘ٙ 

ٞشمٞح ( اىعرعٜ ععقعذخ األٍ -ٕزا ٗقثٞيرٔ ) ذضاعح ( اىعشتٞح األصٞيح ٍْٔ ٍِٗ أٍصاىٔ تشاء ٝغَ٘ٓ سئٞغا ى٘فذ اىعشاق ٗاى٘فذ اىعشتٜ الجرَاعاخ ) اىقَح اىعشتٞح 

اىعَعقعٞعَعٞعِ  ادٓفٜ اىعاصَح ىَٞا فٜ اىثٞشٗ ٗتعذ اجرَاعاخ ّٞ٘ٝ٘سك ٍثاششج َٝرْع عِ اىزٕاب ىذض٘س ٕزٓ االجرَاعاخ ٍغافشا اىٚ مْذا ىشؤٝح عائيرٔ ٗأدف

ٗالخ ععاععح  اسْٕٓاك ٍِ أٍشاء عجائة اىذّٞا اىغثع ٗاضعا ذذد ئتطٔ شالشح ٍالِٝٞ دٗالس ٗال ٍِ شاف ٗال ٍِ دسٙ ٗىنِ عِٞ اى عة تصٞشج ٗرساعٔ ضاستح تر

 ٍْذً .

 

 ٘ٗالس ىعنعو ُ دأفاد عضٝض اىعنٞيٜ ادذ أعضاء ٍا ٝغَٚ ) ىجْح اىْضإح ( فٜ ٍجيظ اىْ٘اب تصث٘خ ضي٘ع شالشح ٗصساء فٜ تٞع اىَْاصة اىقٞادٝح تعَعثعيعغ ٍعيعٞع

 ٝعَعحٍْصة ٗسد عيٞٔ ادذٌٕ تأُ ٕزٓ ىٞغد ئال غٞض ٍِ فٞض ئصاء عشقاخ اىقَِٞٞ عيٚ أعَاه ضٞافح ٍإذَش اىقَح ٕٗنزا ذصثعخ ٍعالٝعٞعِ اىعذٗالساخ ععذ

 اىقَٞح فٜ ّاش عشاق أٍ٘اه اى عة اىزِٝ عرذشق ع٘سج غضة اى عة اىعشاقٜ ٌٍْٖ مو تْاُ .



٩١ص  

 نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق
 حول سيارة املالكي املزيبت لزوسيا

 

 تِْسِن اللِّه الرَّْحَوِن الرَِّحينِ 

 ٍح َخالَِدجالَ ِحْسُب الثَْعثِ الَعَرتي االْشِتَراكي                                                      ُأهٌح عَرتِيٌح َواِحَدج   ذاُخ رِس

 حريح   اشتراكيح             قيادج قطر العراق                                                                            وحدج                                
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 شعثنا األتي سيتنكر زيارج ) الوالكي ( الى روسيا

 ويفضح أهدافها الوريثح وتىقيتها الوقصىد

 

 يا أتناء شعثنا الوجاهد

 يا أتناء أهتنا العرتيح الوجيدج

َٔغفغٕرِ دا غم  لغهغّْكزا ٚتٕاصم َشاط انؼًٛم انًانكٙ فٙ تُفٛز انًخططاخ ٔاألجُذج اإلٚشاَٛح تؼذ صٛشٔستّ أداج طٛؼح نهُظاو اإلٚشاَٙ انز٘ ٚتًادٖ فٙ تغلغهغ

 . انؼشاق ٕٔٚاصم تُفٛز يُٓجّ انتخشٚثٙ فٙ انخهٛج انؼشتٙ ٔفٙ عٕسٚا يغتٓذفاً ألطاس االيح انؼشتٛح كهٓا تذٌٔ اعتثُاء جًاْٛشاً ٔدكٕياخ

 

استّ انًغتُكشج انغٗ صٚ ٔيٍ ُْا تجٙء صٚاسج انؼًٛم انًانكٙ انًشٚثح انٗ سٔعٛا فٙ أػماب تغهًّ اإليالءاخ اإلٚشاَٛح يٍ أدًذ ٔدٛذ٘ ٔصٚش انذفاع اإلٚشاَٙ نذٖ

انًانكغٙ إلٚغشاٌ يح انؼشاق ٔتٕلٛؼٓى يا أعًِٕ اتفالٛح انتؼأٌ انؼغكش٘ اإلٚشاَٙ انؼشالٙ ٔانتٙ تؼُٙ ػهٗ َذٕ فاضخ استٓاٌ انمشاس انغٛاعٙ ٔانؼغكش٘ نذكٕ

ٚغشاَغٙ ٔلغاػغذتغّ اإل ٔإػالٌ اٚشاٌ انًغثك ػٍ صٚاسج ادًذ٘ َجاد انٗ انؼشاق تؼذ ػٕدج انًانكٙ يثاششج تًا ٚؤكذ أٌ ْزِ انضٚاسج تًثم تفؼٛالً نهًذٕس انغشٔعغٙ

او األجغٕاء تغخغذدكٕيح انؼًٛم انًانكٙ فٙ انؼشاق فٙ االصطفاف انًشٚة ضذ ثٕسج انشؼة انغٕس٘ ٔرتخ أتُائّ تانجًهح تاألعهذح اإلٚشاَٛح ٔانشٔعٛح ػغثغش اعغ

 . ٔاألساضٙ انؼشالٛح تم ٔاعتخذاو انًٛهٛشٛاخ انؼًٛهح إلٚشاٌ فٙ انؼشاق فضالً ػٍ لٕاخ يا ٚغًٗ تانذشط انثٕس٘ اإلٚشاَٙ

 

ُح انًغطغهغمغح ػغهغٗ ًٓٛٔتجٙء يًاسعاخ انُظاو اإلٚشاَٙ انؼُجٓٛح فٙ أطاس اَفالتّ ٔتجأصِ نهخطٕط انذًش انتٙ ٔضؼتٓا نّ أيٛشكا ٔانلشب ٔيذأنح اعتفشادِ تان

شغؼغثغاً ٔدغكغٕيغاخ  تغٛغحانؼشاق ٔاجتٛاح انخهٛج انؼشتٙ ٔاالعتًاتح فٙ أدايح َفٕرِ انًتضاٚذ فٙ عٕسٚا يًا ٚمتضٙ انٛمظح انمٕيٛح انؼشتٛح يٍ أتُاء االيغح انغؼغش

عٛا .. فانُظاو اإلٚغشاَغٙ ٔسٔنهتصذ٘ نهٓجًح اإلٚشاَٛح انفاسعٛح انصفٕٚح انًُفهتح يٍ ػمانٓا ٔانالػثح ػهٗ أٔتاس انصشاػاخ ٔانًؼطٛاخ انذٔنٛح انجذٚذج تٍٛ أيٛشكا 

ا يغغ افغٓغٚشاٍْ ػهٗ انًٕلغ انذٔنٙ انشٔعٙ فٙ يجهظ األيٍ ٔػهٗ اإليكاَاخ انؼغكشٚح ٔانتغهٛذٛح نشٔعٛا فٙ صػضػح االعتمشاس فٙ انًُطمح ػثغش اصغطغفغ

ٕس٘ ٔانًغًغتغذ انغٗ انغانًذٕس اإلٚشاَٙ ٔسٔعٛا تشاٍْ ػهٗ ْزا انًذٕس فٙ يجاتٓتٓا نمٕج انشدع انصاسٔ ٙ األيٛشكٛح فٙ تشكٛا ػثش اعتخذايٓا نهًذٕس اإلٚشاَٙ 

 نثُاٌ ػثش دضب هللا انًشتثظ تانُظاو اإلٚشاَٙ .

 

 يا أتناء شعثنا الوقدام

 يا أحرار العرب وشرفاء العالن

ٙ انغًغتغضاٚغذ شاَغنمذ ساٍْ انؼًٛم انًانكٙ ػهٗ االصطفاف اإلٚشاَٙ انشٔعٙ يغتلالً ْضًٚح أيٛشكا فٙ انؼشاق ٔاَذغاس انُفٕر األيٛشكغٙ نصغانغخ انغُغفغٕر اإلٚغ

انشغؼغة انغغٕس٘ اء ٔاَشلال أيٛشكا تاَتخاتاخ انشئاعح األيٛشكٛح فٙ تٕلٛتّ نضٚاستّ انٗ سٔعٛا فٙ يذأنح ٚائغح نتفاد٘ تذاػٛاخ انزتخ انز٘ ٚتؼغش  نغّ أتغُغ

فغنٌ يغؼغطغٛغاخ نك انشمٛك ػهٗ ا تالل تٕاصٌ انمٕٖ فٙ غٛش صانخ إٚشاٌ انز٘ ٚجذ فّٛ انًانكٙ عُذِ انًٓى فٙ أدايح تغهطّ تشلاب أتُاء شؼثُا األتٙ .. ٔتز

ٓى انمٕيٛح انغذغاصيغح تٓتانصشاع انذائش فٙ انًُطمح ٔفٙ ٔطُُا انؼشتٙ تٕجة ػهٗ أتُاء انؼشاق ٔأتُاء االيح انؼشتٛح شؼثاً ٔدكٕياخ تصؼٛذ ٔػٛٓى انمٕيٙ تم ٔيجا

خغشٚغثغٛغح انغتغنهًخطظ اإلٚشاَٙ انؼُصش٘ انتٕعؼٙ ٔيًاسعتّ انضلظ ػهٗ األطشاف انذٔنٛح انًؼُٛح فٙ ْزا انصشاع تغذة دػًٓا نهُظاو اإلٚشاَٙ ٔيخغطغطغاتغّ 

 نأليٍ انمٕيٙ انؼشتٙ تشيتّ تم نأليٍ ٔانغهى انذٔنٍٛٛ .



٢٠ص  

شاَفٙ انفًفزفظفبػفذ إلٚفٔرأسٛسبً ػهٗ رنك كهّ فأٌ يجبْذ٘ انجؼث ٔانًقبٔيخ ٔأثُبء جٛشُب انجبسم ٔشؼجُب انغٕٛس ٕٚاطهٌٕ جٓبدْى انًهحًٙ ضذ انًُٓٛخ ٔانُفوفٕر ا

انُوفٕر اإلٚفشاَفٙ ففٙ  ضذ داخم انؼشاق ٔانًزًبد٘ فٙ يخططبرّ انزخشٚجٛخ فٙ انخهٛج انؼشثٙ ٔسٕسٚب ٔثبقٙ أقطبس االيخ ٔقذ ثبٌ ْزا انزالحى فٙ يٕاقف أثُبء شؼجُب

انًُذدح ثبنزفغفهفغفم اد شًبل انؼشاق ٔششقّ ٔغشثّ ٔفٙ جُٕثّ .. ٔفٙ انوشاد األٔسظ حٛث ػجَش أثُبء كشثالء ػٍ رضبيُٓى يغ يجبْذ٘ انجؼث فٙ رٕصٚغ اٜف انًُشٕس

شفؼفجفُفب انفجفبسفهفخ ففٙ بء اإلٚشاَٙ ٔحكٕيخ انًبنكٙ انؼًٛهخ ٔكزنك يئبد انالفزبد انزٙ َقهذ ثظٕسح حٛخ ػجش األَزشَٛذ ٔيٕاقغ انزٕاطم االجزًبػٙ نزظٕس ٔقوخ أثفُف

ٛخ انظهجفخ ػفهفٗ طفؼفٛفذ قٕيانجُٕة ٔانوشاد األٔسظ ٔانؼشاق كهّ ثٕجّ انٓجًخ اإلٚشاَٛخ انوبسسٛخ انظوٕٚخ انششسخ ضذ انؼشاق ٔااليخ ثًب ٚٓٛئ انقبػذح انٕطُٛخ ٔان

ؼشثٛخ ثشيزٓب ْفزِ انفٓفجفًفخ ان أقطبس االيخ انؼشثٛخ كهٓب نذحش ْزِ انٓجًخ انهئًٛخ ٔدحش أْذافٓب انخجٛثخ فٙ اسزجبحخ انؼشاق ٔسٕسٚب ٔانخهٛج انؼشثٙ ثم ٔأقطبس االيخ

نفسفسفف ففٙ ْفزِ ٓفخ انزٙ رًثم فٛٓب حكٕيخ انًبنكٙ انؼًٛهخ سأط انحشثخ انظذئخ فٛٓب ػجش يحبٔنخ اسزثًبس انظشاػبد انذٔنٛخ ٔثبألخض انًظبنح انشٔسٛخ انًفزفجف

 انًشحهخ ضذ يظبنح انشؼٕة ػهٗ َقٛض يب كبٌ ػهّٛ االرحبد انسٕفٛزٙ ٔسٔسٛب ػُذيب كبَذ ػَٕبً نهشؼٕة ٔحشكبد انزحشس انٕطُٙ ٔانقٕيٙ .

 

ٛفخ كفهفٓفب ففٙ ؼشثفْٔزا يب دفغ انؼًٛم انًبنكٙ نهذخٕل فٙ قهت انًحٕس انشٔسٙ اإلٚشاَٙ ثبنضذ يٍ رطهؼبد انشؼت انسٕس٘ انشقٛق انًششٔػخ ٔرطهؼبد االيخ ان

ٛخ ْزِ ظفبْفشاً ٔجفهفت شؼجانزحشس ٔاالَؼزبق يٍ سثقخ انؼجٕدٚخ ٔاالسزغالل ٔانظهى ٔانقٓش ٔرنك كهّ فٙ يحبٔنخ ثبئسخ يٍ انؼًٛم انًبنكٙ ٔحضثّ اليزظبص انُقًخ ان

نؼفشاق ٔااليفخ انفؼفشثفٛفخ ذ ااألسهحخ انشٔسٛخ نقًغ أثُبء انشؼت انؼشاقٙ ٔيقبٔيزّ انجبسهخ السزًشاس رسهطّ ثشقبة أثُبء شؼجُب ٔخذيخ األطًبع اإلٚشاَٛخ انزٕسؼٛخ ض

د اإلٚفشاَفٛفخ ططفبٔنكٍ ْٛٓبد ْٛٓبد .. فٓب ْٙ سبػخ انُضبل انٕطُٙ ٔانقٕيٙ انؼشثٙ انًظٛش٘ قذ دقذ ْٔٙ رسزظشخ ضًبئش أثُبء االيخ كهٓى نكٙ ٚجٓضٕا انًخ

 انزٕسؼٛخ ٔٚحققٕا َظشْى انٕطُٙ ٔانقٕيٙ انكجٛش ٔانًجٍٛ .

 

 ٔهللا َبطش انًؤيٍُٛ انًجبْذٍٚ انوبدٍٚ .

 ٔانًجذ نشٓذاء االيخ األثشاس .

 ٔنزخسأ انظوٕٚخ انوبسسٛخ ٔػًٛهٓب انظغٛش انًبنكٙ ٔسْطّ يٍ انؼًالء االخسبء .

 ٔنشسبنخ أيزُب انخهٕد .

 

 قـيـادة قــطــر الـعــراق

 مكتب الثقافة واإلعالم

 م ٢١٠٢تشريه األول  ٩

 بغـداد المنصورة بالعـز بإذن هللا

 أقالم كتاب املقاومة
 سيوف مشرعة بوجه الطغاة والعمالء 

 مسية األنصاري

 

ص ْب ْى كزبة ٔيثقوٕ انًقبٔيخ ٚسزجٛجٌٕ نُذاء انشفٛق انًجبْذ ػفضح بثفشاْٛى األيٛفٍ انؼفبو نهحفضة ٔانقبئفذ األػهفٗ نهجٓفبد ٔانزحشٚفش ٔانخفال

انٕطُٙ يششػٍٛ أقاليٓى نزسٛم ثًذاد انحق ٔانزحشٚش ٔانجٓبد انظفبفش فٓفى حقفبً كًفب ٔطفوٓى ثفذءاً ثبنشففبق يفسؤٔل ٔأػفضبء يكزفت انثقبففخ 
 ٔاألػالو فٙ قٛبدح قطش انؼشاق ٔكزبة انًقبٔيخ ثأَٓى سأط انحشثخ ٔانطهٛؼخ ٔانُخجخ ففٙ يقبٔيفخ ْجًفخ انزفضهٛم ٔانزفشّٕٚ انوكفش٘ ٔانثقبففٙ

 ٔاإلػاليٙ انٕاسؼخ انُطبق ػهٗ انظؼذ انًحهٛخ ٔاإلقهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ .

 

اف فوٙ انؼشاق ٔحذِ رزٕاجذ سزخ ٔثالثٍٛ قُبح رهوبصٚخ فضبئٛخ رجث سًٕيٓب انؼشقٛخ ٔانطبئوٛخ انذاػٛخ نزقسٛى انشؼت ٔروزٛذ انؼفشاق ٔاسفزٓذ

ء نفضٕااليخ رنك أٌ أقالو كزبة ٔيثقوٙ انًقبٔيخ سزظم سٕٛفبً يششػخ ثٕجّ انٓجًخ انوكشٚخ ٔانثقبفٛخ ٔاإلػاليٛخ انزضهٛهٛخ انظبنًخ يسهطٍٛ ا
ح انجبْش ػهٗ جٓبد أثطبل انًقبٔيخ فٙ خُبدق انؼض ٔانًششف يزظذٍٚ نًبكُٛخ انزشّٕٚ ٔانزضهٛم ثكم أطقًٓب انخٛبَٛخ ٔيطوئٍٛ شًٕع انًزبجش

ٔانزضٚٛف ثُٕس كهًبرٓى انْٕبجخ انزٙ رُٛش انًسبنك ألثُبء انشؼت نًٕاطهخ جٓبدْى انًهحًٙ ثٕجّ قٕٖ انجغٙ ٔانفضالنخ يجفذدٍٚ ففٙ ٔسفبئم 

زحفشس ٔانرؼجٛشْى ٔطٛغ رُبٔنٓى نقضبٚب انشؼت انؼبدنخ ٔبظٓبس ٔرجسٛذ يؼبَبرّ ٔانزؼجٛش ػٍ آيبنّ ٔرطهؼبرّ فٙ انحشٚخ ٔانؼٛش انكفشٚى ٔاالَؼزفبق 
 زؼفشٔاالسزقالل ٔأػالء ساٚخ انجُبء انثٕس٘ انشبيم يٍ جذٚذ ػهٗ انظؼذ انسٛبسٛخ ٔانثقبفٛفخ ٔاالجزًبػٛفخ ٔاالقزفظبدٚخ ٔانؼفسكشٚخ كبففخ .. ٔن

 انكهًخ انحشح يًضقخ نغشاثٛم انزضهٛم ٔانزشّٕٚ ٔانُظش نهًجبْذٍٚ ثبنسٛف ٔانقهى ٔانُظش حهٛف انًجبْذٍٚ انوبدٍٚ .
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