
 

 

  هـ   ٩٢٨١رمضان   ٨٠٠٢عدد  أيلول  

أبناء شعبنا األبي يستعيدون الذكزى العشزين 

  للعدوان االيزاني الغاشه

 

أبناء شعبنا البطل يطالبون بـاالق  رـزا          

ــقل          ــحون اال ت ــس و ر ــزى واتعتنيل األر

ويطــالبون بغلغــاء اااكنــا    ..  والعنــقء  

    البااللة لنيادة   البعث ومناضليه

 

 االفتتا ية
 

وٍر أغادََََ البعث قمعٛ الٍّٕض العسب٘ يف العساق عرب  وربٕزٚ الربطاب        

الثالوني وَ متٕش اليت  ٖكف٘ اُ ٌقٕه اٌّا أممت ٌفط العساق    -عػس

فقط ٔٔظفتْ يف خدوربٛ أبٍاٟربْ فرب الن عربَ وٍهصااّربا العىالقربٛ                 

ٔوٍربر ذلربا التازٖرب       ..  آذاز ٔاحلكي الربراا٘       11االخسٝ ٔوٍّا بٗاُ  

ٌٔربرباوسٔا ايىٗربربن وربربَ عربربضاباا احلربربصبني الكربربسدٖني العىٗمربربني         

( االحتربرباد الربربٕلك الكسدضربربتاٌ٘ ٔالربربدلقسال٘ الكسدضربربتاٌ٘          )  

ٖٕاصربربمُٕ اربربموسِي عمربربٜ العربربساق الٍربرباِر القربربٕٙ ٖٔسوٌٕربربْ بٍبربرباه           

حقدِي الضدٟٛ الرٙ غازوتّي فْٗ عضاباا بدز ٔحصب الربدعٕٚ       

ودعٕوني مجٗعان بادازٚ اجملسً بٕش املتضٍّٗٛ الربيت احتمربت العربساق       

ٔجاٞا بّؤالٞ ومّي بٗادق ٍٖفربرُٔ رلططّربا التقربطٗى٘ الم٠ٗربي            

لتفتٗت العساق ٔمتصٖقْ اىل دٖٔالا ِصٖمربٛ وتقاامربٛ عمربٜ أضربظ        

عسقٗٛ ٔلاٟفٗٛ ، فبعد اُ وازضٕا عىمٗاا االبادٚ ايىاعٗٛ ألبٍرباٞ    

غعبٍا ٔأجهربٕا االقتترباه الطرباٟف٘ بربني أبٍاٟربْ يف املسحمربٛ االٔىل                 

الربيت اختصلربت    (  املكٌٕرباا   )  اليت اعتىربدا لعبربٛ      ..  ملخطط التقطٗي 

ٔاعتىدا املكُٕ العسق٘ لكسد  ( .. ضٍٛ ٔغٗعٛ ) عسب العساق اىل 

ٔبعد اُ أجهت االقتترباه بربني أبٍرباٞ الطاٟفربٛ الٕاحربدٚ يف             ..  العساق 

االٌباز ٔبغداد ٔالبضسٚ ٔوٗطاُ ٌٍٔٗربٕٝ ٔدٖرباىل مترب ٘ قربدوان يف               

لسٖربربت اطبٗربربت رلططّربربا التقربربطٗى٘ با فربربضاع عربربَ االلىربربا              

الػٕفٍٗٗٛ العٍضسٖٛ  حلصب٘ جاله ٔوطعٕد يف الربطع٘ امىربًٕ          

ُٖربطىٜ دلمربظ          ..  عمٍان لطم   وسوٕك عَ العساق   ع  ا ٖعاش ملا 

ُٖربربطىٜ  قمٗربربي               ذلافظربربٛ وسوربربٕك باملطالبربربٛ بربرب ىّا اىل وربربا 

وسدضتاُ  عقاب ٌقر وَ ٖطىٌْٕ زٟٗربظ ايىّٕزٖربٛ  العىٗربن         

عرباده عبربد    )  الرٙ ٌقرََ ٔغسٖكْ الػعٕب٘        (  جاله الطالباٌ٘ )  

ُٖربطىٜ قربإٌُ دلربالظ امافظرباا بربدٔاف  عٍربضسٖٛ                (  املّدٙ   وربا 

 قمٗربي  ( )  األقربالٗي   )  ٔلاٟفٗٛ بن باالضاع اقطٗىٗٛ ع  وقاٖ اا    

بسعاٖٛ أوريوٗربٛ ٔدعربي     (   قمٗي الٕضط ٔايٍٕب    )  برب (  وسدضتاُ 

بٗد اُ ذلا ومْ دق ٌاقٕع اخلطربس ألبٍرباٞ الربػع            ..  اٖساٌ٘ وباغس 

ٔغربذر  ..العساق٘ ومّي عسبان ٔوربسدان ٔاسوىاٌربان ٔضرباٟس ألٗافربْ             

ٔعّٗي الٕلك ٔالقٕو٘ األصٗن باجتآ زفر ضربم  وسوربٕك عربَ       

اليت أزادََ  .. العساق ٔاضتعدادِي املطمت لمدفا  عَ عساقٗٛ وسوٕك 

 ٘ الربضٌّٕٗ٘ الفازضرب٘ وربَ ضربمخّا عربَ العربساق               -  احلمف األوريو

بٗربدََ اُ ٔوبربٛ العساقٗربني       ..  وقدوٛ عىمٗٛ لتقطٗي العساق ٔافتٗتْ   

األباٚ ٔوقأوتّي الباضمٛ ضتذٕه دُٔ ذلا ومْ ٔضتذفظ ٔحربدٚ       

العساق بٍادق املقأوٛ الباضربمٛ ٖٔقظربٛ الربػع  العساقرب٘ املكافرب             

الربربضابس ٔضربربٍٗدحس امتمربربُٕ ٔعىالّٟربربي الربربػٕفٍٗٗني ٔالطاٟفٗربربني        

 .  األذالٞ
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أبناء شعبنا البطل يطالبون باطالق سزاح األسزى 

واملعتقلني يف سجون االحتالل والعنالء وإلغاء احملاكنات 

 الصورية الباطلة لقادة البعث ومناضليه
 

ٗيف ًقدًتٍٔ املِاضوني طازق عصٙص ٗعوٛ حسطّ ايٚسد ٗهفٚس        

ُصٚ  جاضٍ ٗحمٌد شًساَ ٗعدسد اه سب عدسد اه وس٘ز ٗعلوسٞ                 

اهلدٚطٛ ٗضٚ  املػٔداُٛ ٗعصٙص اهًِ٘اْ ٗعدد محٚسد حمٌس٘     

ٗضدعاٜٗ ٗٗطداْ ابسآٍٚ احلطّ ٗقسا ٝ ايٚسؼ اهعساقسٛ اهداضسى             

اهوسقا١ اهسكّ ضعدٜ طعٌٕ ايد٘زٜ ٗأٙا  فتٚس  اهسساٜٗ ٗقٚسظ         

االعظٌسسٛ ٗٗهٚسسد ق٘فٚسسا ٗابسسسآٍٚ عدسسد اهسسطتاز ٗحمٌسس٘  فسسٚصٜ          

ٙ سسػآدْٗ        ..  ٗغريٓسسٍ   قعاهسسأ أاسس٘ان أبِسسا١ غسسعدِا ايآسسد ٗٓسسٍ 

احملاكٌان اهداطوٞ هقسا ٝ اهدعس   ًِٗاضسوٕٚ ًسّ عوسٟ غاغسان               

بسسى ..  اهتووسساش باملفاهدسسٞ بفٙقسساا ٓسسرٖ احملاكٌسسان اهداطوسسٞ              

ٗحماكٌٞ ايسًني ًّ غوٞ اهعٌال١ احللٍٚ ٗاملاهلٛ ٗعسا ي     

ٗاهسرّٙ قسطوى أقدساعٍٔ ًس         ..  عدد املٔدٜ ٗٓا ٜ اهعاًسٜ ٗغريٍٓ   

ق٘ان اهعدٗ االٙساُٛ هضسب ظٔس ايٚؼ اهعساقٛ  اهداضى اهعا٢د اىل    

أزضسسٕ  بعسسد اهعسسدٗاْ اهاالغٚسسب اه اغسسٍ ٗقتسسى ًقاقوٚسسٕ اهد٘اضسسى           

ًِٗاضوٛ اهدع  ٗك٘ا زٖ ٗأبِا١ اهسػع  اهعساقسٛ اهدفسى ٗقٔدٙسٍ        

ٗاضستداحٞ  ..  ًؤضطان اهدٗهٞ ًّ اهدٗا٢س ٗاملطتسػوٚان ٗاملسدازع         

ُٗٔسس  زسساشْ حدسس٘ب اهدفاقسسٞ اهتٌِ٘ٙٚسسٞ يف اسسو ٞ ا ٚاُسسٞ          

بى ٗحماكٌٞ احملتوني ٗعٌال٢ٍٔ اهرّٙ احتوس٘ا اهعسساق        ..  ٗاه دز 

ٗأبسسا ٗا أبِا٢سسٕ يف ب سسدا  ٗاالُدسساز ٗاهدسسصسٝ ًٗٚسسطاْ ٗاهدٙ٘اُٚسسٞ          

ذهم اْ حماكٌسان    ..  ٗامل٘اى ٗكسك٘ن ٗ ٙاىل ٗبابى ٗاهِج   

ِٙد سٛ اْ قلسْ٘     (  االُتواضسٞ ٗاسالٝ ايٌعسٞ       )  ًسا ٙسطٌُ٘ٔا     

.. حماكٌان هقتوٞ اهػع  اهعساقٛ يف او ٞ  ا ٚاُسٞ ٗاه سدز         

ٗاهتجٌعان  اهعٌٚوٞ املسقدفٞ بساٙساْ   ٗاْ قلسْ٘ حماكٌسان              

حبا ٗحقٚقٞ ًسّ أًاساي    (  ضٚط٘ا خف  ايٌعٞ )  غعدٚٞ هورّٙ 

اهعٌال١ جالي اهص ري ٗحمٌد احلٚدزٜ ٗحساشَ االعسجسٛ ٗاسدز         

ٗامحسسد اهسسصايف ٗامحسسد عدسسد اه وس٘ز اهسسطاًسا٢ٛ          قبنچي اهسدّٙ   

ٗغريٍٓ اهلاري ممّ الٙركسْٗ اضٍ اهلل ٗزض٘هٕ يف خفدٍٔ بسى    

ٙؤججْ٘ االقتتاي اهفا٢وٛ ٗٙسٗجْ٘ هالحتالي ٗهوِو٘ذ االٙساُسٛ    

أال ضا١ ًا ٙوعوْ٘ ٗضٚ ٚا امللس اهسط١ٛ بهٓوسٕ ٗضسٚعوٍ  اهرٙسّ          

 .ظوٌ٘ا أٜ ًِقو  ِٙقودْ٘ 

 

أبناء شعبنا األبي يستعيدون الذكزى العشزين للعدوان 

ويتصدون بقوة ملخططات التقسيه .. االيزاني الغاشه 

 والتفتيت القذرة
 

 

ٙطتعٚد اهعساقْٚ٘ يف اهساب  ًّ أٙو٘ي ًّ ٓسرا اهعساَ اهسركس٠       

اهعػسْٗ هوعدٗاْ االٙساُٛ اه اغسٍ عوسٟ اهعسساق ٗاهسرٜ   ابتسدأ                 

باهقص  املسدفعٛ هوٌِساطا احلدٗ ٙسٞ يف شزباطٚسٞ ًِٗدهسٛ              

ٗاهِوط خاُٞ ٗاحتالي املدافس احلدٗ ٙٞ كٌقدًسٞ الحتسالي         

اهعساق قفدٚقسا  هسػعاز اهِظساَ االٙساُسٛ االضس٘  اهسط١ٛ اهسصٚأ               

ٗهقد ٗاجٕٔ اهعساقٚسْ٘ اببساٝ ذهسم      ( ..  قصدٙس اها٘زٝ )  ٗاملقااد 

اهعسسدٗاْ اه اغسسٍ بسسس ٍٓ اه٘اضسس  ٗاهلدسسري عوٚسسٕ يف اهااُسسٛ              

ْس حسطَ٘           ٗاهعػسّٙ ًّ أٙو٘ي ًّ اهعاَ ذاقسٕ ٗيف ًقازعتسٕ نسا

ٗاهسرٜ كساْ     8811ق٘جأ بِصس اهعساق امُلدني يف  اهااًّ آب عاَ 

ًدعاٝ الضتِواز احلو  ابًريكسٛ اهسصُٔٚ٘ٛ اهوازضسٛ هقس٘اٖ            

كؤا ٗقِوٚر اهعدٗاْ اهاالغٚب اه اغٍ ٗاحلصاز ايا٢س ٗعدٗاْ    

اهعػسّٙ ًّ آذاز ٗاحتسالي اهعسساق يف اهتاضس  ًسّ ُٚسطاْ عساَ                  

ٗاهعٌى عوسٟ ببسا ٝ غسعدٕ ٗققسطٌٕٚ ٗقوتٚتسٕ ًٗسا شاي                 3002

اهِظسساَ االٙساُسسٛ ٙ٘ااسسى عدٗاُسسٕ عوسسٟ اهعسسساق عسس  اضسست الي          

االحتالي ابًريكٛ ملٌازضٞ أبػ  عٌوٚان اهت و ى  ٗاهتدخسى     

ٙ سطٌٟ فٚوسا                 يف غؤْٗ اهعساق اهداخوٚٞ فساحسأ عسصابان ًسا 

اهقسسدع رسسازع ذبسس  أبِسسا١ اهعسسساق ٗزسسابسان اهِظسساَ االٙساُسسٛ          

فٌٚسا ق٘ااسى  املدفعٚسٞ       ..  هتطتدٚ  اهعساق ًّ أقصاٖ اىل أقصاٖ    

االٙساُٚٞ اهاقٚوٞ قص  ًسدْ ٗقسس٠  اهعسساق ٗاملسدْ اهسػٌاهٚٞ                

.. اهػسقٚٞ يف بػدز ٗجً٘اْ ٗاالح  اهدّٙ ٗقوعٞ  شٝ ٗغريٓسا       

بى مبدازكتٍٔ ٗبفزضساي   ..  ٗضط اٌأ اهعٌٚوني ًطع٘  ٗجالي 

اىل طٔسساْ هيٙ ساي يف      (  بسسٍٓ اسا      )  ٗ  (   ُٚجسفاْ اه شاُسٛ    )  

زفط  ققطٍٚ اهعساق ع  ققطٍٚ اهعساق ع  اوقان املقاٙضٞ 

بٚسد  اْ غسع      ..  ً  عٌال١ اٙساْ ٗأًريكا املص ٗجني يف اهعسساق     

اهعساق اببٛ اهرٜ حقسا ُسصس اهاساًّ ًسّ آب اهعظٚسٍ ضسٚدحس               

ٗٙعٚد بِا١ اهعساق  ..  اهت و ى االٙساُٛ ٗزففان ققطٍٚ  اهعساق 

اهِسسآا اهقسسٜ٘ اهسسرٜ قت فسسٍ عوسسٟ اسسدسٝ ٗحدقسسٕ اهسسصودٝ          

 .ًؤاًسان أعدا٢ٕ ًّ كى اِ  ٗهْ٘ 
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 أبناء شعبنا البطن ًجتمعات عشائزي األصَمة ٍتظاهزًن يف بغذاد ًكزكٌك ًصالح الذٍن

 ًدٍاىل ًالبصزة ًبقَة مذن العزاق ضذ مطالبات العمالء اخلٌنة بشمخ كزكٌك احلبَبة

 عن العزاق ًضموا اىل ما ٍشمٌنى اقمَم كزدستان كمقذمة لتجزئة العزاق ًتفتَتى
 

َٚز١ٜٓ ايجٛص٠ ٚايفًٛج١ ٚصالح ايزٜنٔ       ..  تظاٖض عؾضات اآلالف َٔ أبٓا٤ ؽعبٓا األبٞ يف بػزار ٚاالعظ١ُٝ ٚايعاَض١ٜ ٚايهضار٠ 

حاًَني ايالفتات اييت حتٞ َغري٠ ايبعنح اهٗارٜن١ َٚنغري٠       ..  ٚاحلٛجي١ ٚنضنٛى ٚجتُعات عؾا٥ض ايبضض٠ ٚسٟ قاص َٚٝغإ 

ٜ نغ٢ُ                 املكا١َٚ ايبط١ً ٚاييت تعاصض بؾز٠ بٌ تتضز٣ ببغاي١ ٚؽجاع١ يًُحاٚالت اخلا٥ب١ ينمِ نضننٛى احلبٝبن١ اا َنا 

ندط٠ٛ إبتظاط١ٜ يتجظ١٥ ٚتكغِٝ ٚتفتٝت ايعضام ٚقز حٝا املتظاٖضٕٚ ؽٗزا٤ ايبعح ٚاملكا١َٚ ٚع٢ً صأعِٗ ( ..  اقًِٝ نضرعتإ )  

ؽٗٝز احلج األنرب ايؾٗٝز ايبطٌ ايكا٥ز صزاّ حغني صمح٘ اهلل ايشٟ ٚاج٘ احملتًني ٚعُال٥ِٗ ٚذلانُاتِٗ ايباطًن١ ببطٛين١      

ٚأر٣ ..  ٚصننٌ َنؾٓك١ ايعناص بضجًٝن٘          ..  فضٜز٠ ٚؽجاع١ عَظ ْظريٖا فعض٣ رلططات احملتًني ٚأسْابِٗ يتكغِٝ ٚتفتٝت ايعنضام       

.. ايؾٗارتني اييت أصاَر عُال٤ أَرينا ٚاٜضإ قطعٗا ٖٚتف يفًغطني حض٠  عضب١ٝ َٔ ايٓٗض اا ايبحض ٚاصتك٢ عًِ ايؾٗار٠ بإبا٤ ٚمشِ  

 . ٚصعز هلل اا عًٝني خايزًا فٝٗا اا ّٜٛ ٜبعجٕٛ ٚيٝدغأ احملتًٕٛ  ٚايعُال٤ ٚاا جِٗٓ ٚب٦ػ املضري 

 

 هلذا هُ دميقزاطَة أمريكا ًعمالئوا الصغار
 هَثم القحطانُ                                                                                                                    

 

ٚاصث١ ايٓظاّ االَربٜايٞ ..  أَرينا املتض١ٓٝٗ ٚاملرتبع١ ع٢ً عضش قٛتٗا ايػامش١ ُٖٚٝٓتٗا املطًك١ ع٢ً َكزصات َٚضا٥ض ايؾعٛب 

االحتهاصٟ ايعاملٞ ايشٟ ب٢ٓ دلزٙ ايظا٥ف ع٢ً اَتضاظ ثضٚات ايؾعٛب ٚاَتالى تهٓٛيٛجٝا ايغالح األعُن٢ اينيت أتاحنت ين٘           

تعاقن   )  ٚأَريننا اينمالٍ ٚايظنالّ ٚايبػنٞ ٚايػنٞ املتنؾزق١ بنزهكضاطٝتٗا                ..  احتالٍ فٝتٓناّ ٖٚناٜٝيت ٚايعنضام ٚافػاْنغتإ           

ٚايشٜٔ اصتهبٛا حضٚب االبار٠ ايبؾض١ٜ َٓش إبنار٠ انٓنٛر احلُنض           (  اهُٗٛصٟ ٚايزهكضاطٞ ..  رنتاتٛص١ٜ حظبٞ ايفٌٝ ٚاحلُاص 

أَرينا ٖشٙ بهبا٥ضٖا َٚبا٤ات ؽٛاصعٗا اخلًف١ٝ تهنغاؼ ٚٚاؽنٓطٔ ٚعنإ       ..  عهإ أَرينا األصًٝني ٚحت٢ ّٜٛ ايٓاؼ ٖشا 

َٚضتظقتٗا َٔ أصكاع ايزْٝا نًٗا اا ايعضام َضزص٠ ي٘ رهكضاط١ٝ ايشبح   (  صعا٠  بكضٖا )  فضاْغٝغهٛ ٚغريٖا بعجت بهاٚبٜٛٗا 

َٚنٔ عالَنات ٖنشٙ االبنار٠        ..  ع٢ً ان١ٜٛ ٚاالقتتاٍ ايطا٥فٞ ٚايعضقٞ ٚإبار٠ احملتًني االَرينإ   يًعنضاقٝني يف بٝنٛتِٗ نًنٗا               

ٚاالْظاٍ اهٟٛ يف سٟ قاص ٚايبضض٠ ٣ْٛٓٝٚ ٚدلناطصِٖ يف   (  حزٜج١ ٚاحلُزا١ْٝ ٚاالعحاقٞ ٚاحملُٛر١ٜ ٚبٝجٞ )  ايضاصخ١ دلاطص 

نٌ سيو جض٣ ٚجيضٟ َٚا طاٍ حبٌ إباراتِٗ يًنؾع  ايعضبنٞ األبنٞ عًن٢            ..  رٜاا يف املكزار١ٜ ٚبٗضط ٚاخلايط ٚبعكٛب١ ٚغريٖا 

َعنُ٘ َنا ؽن٦ت      (  ايؾضم  االٚعط ايهبري اهزٜنز     )  حتت َغُٝات رهكضاطٝتِٗ اييت أصارٖٚا إمنٛسجًا ملؾضٚعِٗ ايعتٝز     ..  اهضاص 

ٜ نغ٢ُ باهُعٝن١ ايٛطٓٝن١ ٚ           ..   اييت جا٤ت مبجًػ احلهِ ايعٌُٝ ايطا٥فٞ ٚايعضقٞ (  ايزهكضاط١ٝ ايعجٝب١ )  ٖشٙ  ٚأقاَت َنا 

( .. ْٛح فًٝنزَإ   )  ٚاحلهَٛات ايع١ًُٝ املتعاقب١ ع٢ً ٚفل رعتٛصِٖ املغذ ايشٟ نتب٘ األَرينٞ ايضْٗٝٛٞ ( ..  دلًػ ايٓٛاب )  

َٚنٔ ايُٓناس     ( ..  األقنايِٝ   )  ٚ   (  ايفٝزصايٝات )  ع١٦ٝ ايضٝت َٚٛار ( 041)ٚايشٟ تمُٔ َٛار ايتجظ١٥ ايعضق١ٝ ٚايطا٥ف١ٝ َٚٓٗا املار٠ 

.. تضٜنز أصْن  أخنش أصْن           )  ايتطبٝك١ٝ يزهكضاط١ٝ االَرينإ املُغٛخ١ ٚعُال٥ِٗ ٖٞ ايتجغٝز األصق٢ يًُجٌ ايعضاقٞ ايؾٗري    

غنارَص ايكاعن١ َنا ٜظٜنز عًن٢ ْنضف دلًنػ ايٓنٛاب                      (  فٝزصاي١ٝ األقايِٝ ايتكغ١ُٝٝ  )  فعٓزَا صٛتٛا ع٢ً (  تضٜز غظاٍ أخش أصْ  

ٜ عربٕٚ ع٢ً ٚفل َٓٗجِٗ ايتكنغُٝٞ     )   ٚيهٓٗنِ أقنضٚا    ..  أخنض٣   (  نٝاْنات عٝاعن١ٝ     )  ٚغٝناب   (  بػٝاب َهٕٛ  أعاعٞ حغبُا 

َنٔ احلنمٛص عًن٢ َنا          041ْا٥بًا َٔ أصنٌ     021ٚيهٔ حني صٛت أنجض َٔ (  خايز ايعط١ٝ )  َؾضٚعِٗ  حغبُا طعل صٚطخِْٛٗ 

ٚقإْٛ اْتدابات دلايػ احملافظات صفم٘ ايعٌُٝ جالٍ ايطايبناْٞ ٚعنارٍ عبنز املٗنزٟ اينؾضنا٤ يف صنفك١                  (  24)ت غ٢ُ املار٠ 

ٚبًن  تنضٜٛت٘ األٍٚ عًن٢       (  َهنٕٛ ص٥ٝنغٞ     )  تكغِٝ ٚتكاعِ ايعضام ٚطعل خايز٠ ايعط١ٝ إٜاٙ نٝف ههٔ ايتضٜٛت بػٝاب   

ٚباحلكٝكن١ بتػٝٝن  اصار٠ اينؾع        (  َهنٕٛ ص٥ٝنغٞ ٚنٝاْنات عٝاعن١ٝ          )  بػٝاب  (  فٝزصايٝات ٚأقايِٝ )  قإْٛ تكغِٝ ايعضام اا 

ٚاآلٕ همٕٛ ع٢ً طضٜل عًذ نضنٛى ٚتكنغِٝ ايعنضام ٚيهنٔ اينؾع  ايعضاقنٞ األبنٞ َٚكاَٚتن٘ ايباعن١ً                   ..  ايعضاقٞ نً٘ 

 . ٚتضاعز عًُٝاتٗا نِ باملضصار ٚحت٢ حتضٜض ايعضام ٚاعتكالي٘ ايٓاجظ ٚعريٙ يف رصٚب ايبٓا٤ ٚايٓٗٛض ٚايتكزّ َٔ جزٜز 



 

 

 ٤ص

 

 حساب الشعب
 سلمان الشعيب                                                                                    

 
  حج٘ جٕار عفًٕا ٌٕصٙ املالل٘ بطاٟضجْ اخلافٛ الفدىةٛ لحلمةب بةضح د  وعةةٕعٗٛ وةَ                (  ابٕ اعضاٞ )  جربع املمٗاصرٖض

ٔللة٘ ٍٖعىةٕا    ..   اللاِضٚ اىل بػزار جلمت املغاكني وَ ال ج٠ني العةضايٗني الةشَٖ ِجةضجّي وٗمٗةؾٗاجْ انٖضاٌٗةٛ             

فّلشا اللضً  ..  بمشٖش العٗؿ يف ظن إورباطٕصٖحْ الزميلضاطٗٛ املحٍعىٛ بظ ه انوريكاُ ٔوفٗاٞ انٖضاٌٗني   الفضؼ 

 .احلامت٘ ِٔلشا الحٕاضب العىضٙ ٔإن ف  

 
                        وغزق ولحت طاصق اهلامش٘ بعثةاد الزصاعةٛ لٍٗةن ؽةّارج٘ املاجةغحري ٔالةزكحٕصاٚ لمزصاعةٛ يف اٌلمةيا ٔاملاٌٗةا

( املعاصضةٛ   )  ٔاملقاصٖف وَ خرياد اهلامش٘ اليت مجعّا بلزٓ ٔعضيْ ٔعىمْ يف الؾضكاد األعٕٖٗٛ ٔانٔصبٗٛ  وٖةاً       

صٖثىةا ٖحةي    (  اجلةاصٚ احلىٗىةٛ     )  ٔالشٙ ٖٕافن الًٕٗ ٌلاِحْ بعز صيٕرٓ ؽّضًا بالحىاً ٔاللىاه يف وغحؾفٗاد جضكٗا   

عمذ كضكٕك عمٜ عّزٚ طوٗمْٗ يف العىالٛ ٔاخلٗاٌٛ ج ه الطالةاٌ٘ ٔعاره عةةز املّةزٙ  طارا او ٔجّةْ عةٕارًا يف             

 .( ن وَ ؽاف ٔن وَ رصٝ ) ٔاهلامش٘ .. الزٌٗا ٔاآلخضٚ 

 
           ُٖغىٜ دلمةػ الٍةٕاث اىل ووريكةا   ..  عافضا املزعٕ ج ه الطالةاٌ٘ بعز اُ وغى٘ عمْٗ لحخىمْ وؾاق ٌلض جقٕٖخ وا 

ٔلٗلىن ٌلاِحْ بالحربك بٕجْ بٕـ القةٕح لزٝ جلضوْ مبلابمحْ ٔطىأٌْ الطالةاٌة٘   ( ..  واٖٕ كمني )  يافزًا عٗارٚ 

الطالةاٌ٘ ٔاعحعزارِا يف  (   صكةٛ )  واؽٗٛ عمٜ يزً ٔعاقا ٔبضكاد ؽفاٞ (  فاجفايٗٛ انسعاُ ( )  راص الغٗز وأوٌٕٛ )  بأُ 

ٔن ّٖي الطالةاٌ٘ بةؾ٘ٞ وةا راوةخ وةقاصٖف طاٟضجةْ             ..  الغري الزاٟي املحٕافن يف طضٖق العىالٛ امُلعّةز ألوريكا ٔاٖضاُ 

ٗاػ املالل٘ ٔحزٓ وَ ٖحىحب مبملٗٛ  وةَ  ..  عمٜ حغاث جٕع الؾعت العضاية٘     (  طاٟضٚ خافٛ ) اخلافٛ ِٕ اآلخض فم

.. الضٟٗػ األوريك٘ املحٕيةب    ( أباوا ) ومٗاص فاٟض ووٕاه العضاق وَ إٖضاراد الٍفط  العضاي٘ كىا عازِا ٔوحقاِا  011الة 

ٔاليت بٍظضٓ جلفة٘ ٔطٖةارٚ ملةنٞ جٗةٕث احللٗةي  ٔاملةالل٘ ٔالربطاٌة٘ ٔالطالةةاٌ٘ ٔاهلةامش٘ ٔعٕاٟمةّي ٔوجةاعّةي                           

 .ٔعقاباجّي ٔلٗشِت الؾعت العضاي٘ اىل اجلخٗي 

 
  ُٖغىٜ ٔطٖةض الحجةاصٚ          (  الٍظاِٛ )  فضحا وحز ويطاث ٔبطاٌحةْ ٖحىحعةُٕ    (  عةةز الفة ح الةغٕراٌ٘       )  بأٌّي لَ ٖيكٕا وا 

 .( جلٍٛ الٍظاِٛ ) بغضياجّي فلز صفزٔا عمّٗي مخغٛ عؾضٚ عضيٛ كةريٚ جػاضٕا عَ عةب وٍّا ٔوحالٕا مثاٌٗٛ عمٜ   

 
           ٔكٗن ٔطاصٚ الٍلن ٖلٕه بةغاطٛ ٔب ِٛ يف احزٝ الفضاٟٗاد كٗف ميلَ ل٘ ٔلػريٙ الغضيٛ وةَ ووةٕاه الحعايةز

بالحىةاً  (   عةةب عةٍٕاد     )  فٍّاك جلٍحةاُ فٍٗةٛ جفخةك وٕافةفاد الطةاٟضٚ الةيت ٖلحةض٘ اعةحريارِا                    (  الطاٟضاد  )  عمٜ 

ًٛ جتاصٖٛ حلغاث اجلزٔٝ ٖضفض وعضاّٟا الحٕيٗب عمٜ العلٕر ألٌّي خيؾُٕ ٌظاِةٛ  جلٍةٛ الٍظاِةٛ            ..  ٔاللىاه  ٔجلٍ

 .ٔالعلٗم٘ ٔغريِي وَ و ٟلٛ آخض الظواُ .. ٔوٕعٜ فضج .. جلٍٛ صاض٘ الضاض٘ 



 

 

 ٥ص

 

  مفارقات ُمضحكة
 ميثم جليل اخلزعلي                                                                            

 

  ُٜٔط٢ُ دلًظ ايٓٛاب ع يف  نٓة     (  خايد ايعطٝة١    )  يد٣ صٛالت ( قا١ُ٥ ايتٛافل ) أدىل امحد ايعًٛاْٞ عضٛ َا 

ُٜط٢ُ دلًظ ايٓٛاب يف (  املايهٞ )  ضٝدٙ  املٓطكة١  )  ايٛاقعة١ خةازد     ( ..  عالٟٚ احل١ً )  يد٣ افتتاح املكس اجلدٜد ملا 

َٛظفًا يف احله١َٛ ٚيٝةظ   (  خايد ايعط١ٝ )  نُا ٜكٛيٕٛ أدىل ايعًٛاْٞ بتضسٜح إثس ذيو أفاَد فٝ٘ بإٔ (  اخلضسا٤ 

ملاذا إبتًٝتِ ايٓاع بعُا١َ ايصٚز اييت ٜعتُسٖا ..  إذا أٜٗا ايعًٛاْٞ إذا نإ االَس نريو ( ..   دلًظ ايٓٛاب )  عضًٛا يف 

ٚمحًتُِٖٛ ٚشَز  شعٝك٘ يد٣ تسؤٚض٘ أغًب      جًطات دلًطهِ ايعتٝد ٚملاذا قبًتُٛٙ عًة٢ َةد٣ َةا      (  ايعط١ٝ )  

ٚيٝظ عضًٛا  يف دلًظ ايٓٛاب َٚةاذا عةٔ        (  احله١َٛ )  ٜكسب َٔ ايجالث ضٓٛات ٚترنسنِ االٕ اْ٘ َٛظفًا يف    

 . بك١ٝ زٖط دلًطهِ َٔ َٛظفٞ احله١َٛ ايع١ًُٝ يًُرتًني االَرينإ األٚغاد

   ُٜط٢ُ فكةد صةسَح    ..  ْاطكةًا باضةِ األَةِ املترةد٠          (  ايتراي  ايهسدضةتاْٞ    )  ُعنَي املدعٛ ضعدٟ ايربشجنٞ عضٛ َا 

َؤخسًا بإ َكرتح األَِ املترد٠ ايرٟ ضٝضدز يف غٗس أًٍٜٛ اجلازٟ ذلاٜدًا مبا خيط نسنٛى ٚاملٓاطل املتٓةاش     

ٜأخةر  (  دميةطتٛزا   )  ٖٚهةرا ٜتةضح بةإ                   ..  عًٝٗا ٚضٝكدّ احلٌ املٛضةٛعٞ املطًةٛب ملةػانٌ ٖةرٙ املٓةاطل            

ٚتضدز بًطإ ايٓاطل اجلدٜد باضةِ األَةِ     ..  ع٢ً عًتٗا ٚباَال٤ات أَرين١ٝ (  ايتراي  ايهسدضتاْٞ )  مبكرتذات 

ٌَ ايعحب ( ضعدٟ ايربشجنٞ ) املترد٠   .ٚإذا ُعسف ايطبب َبُط

                     ُٜطُْٛ٘ ٚشٜس ايرتب١ٝ ايرٟ اْٗاٍ ٚعةضاب١ محاٜتة٘ بةاطالم ايعٝةازات ايٓازٜة١ يف  ضةاذ١ خضري اخلصاعٞ ايرٟ 

مل ٜهتة    (  ايةطب  إبهةاز     )  االَترإ اييت ٜهسّ املس٤ فٝٗا اٚ ٜٗإ يف َكس ن١ًٝ ايرتبٝة١ األضاضة١ٝ يف ذلًة١           

ٚاييت  خفضت َعةدالت   .. بٌ اْٗاٍ عًِٝٗ باألض١ً٦ ايػبر١ٝ ٚضٝاطٗا ايالٖب١ اييت ضسبٗا ذٛاغٝ٘ اىل أبٓا٥ِٗ .. بريو 

يهٞ حيسَِٖٛ َٔ دخٍٛ ايهًٝةات ايةيت زاَٖٛةا      ..  ايطًب١ ايهادذني ايغًباْني ع٢ً ذد تعبري أخٛتٓا املضسٜني 

بهدِٖ ٚضٗسِٖ آْا٤ ايًٌٝ ٚأطساف ايٓٗاز ٚيٝدخًٛا أٚالد ايبًطح١ٝ ٚجٗابر٠  املًٝٝػٝات االجسا١َٝ يف َكاعدٖةِ        

احملتًةني ٚعُال٥ٗةِ    (  بةضا١ٜ   )  فأِْٗ مجعٛا اجملةد َةٔ أطسافة٘       ..  فٗؤال٤ هلِ ايربح ايبػسٟ ٚهلِ ايػٗادات ايع١ًُٝ 

 .  املصدٚجني هلِ ٚإلٜسإ ٚاهلل أزذِ ايسامحني 

  خايةد ايعطٝة١      (  ايعُس٠ )  ايٓاع ترٖب اىل ًّ٘ ٚايسٚشخةٕٛ  ..  بعد إ ذسَِٗ تكٞ املٛىل ٚذحٞ امحد عبد ايغفٛز َٚ

ٚيهةٔ املةايهٞ َٚةاّ      ..    جالٍ ايضغري ُٖٚاّ محٛدٟ ٚغريِٖ ايهجري ٚبطاْتِٗ َٔ احلخ ألِْٗ ٜرٖبٕٛ ضةًٜٓٛا     

جالٍ َٚطعٛد حيحٕٛ ٚشٜبازٟ ٜٛاصًٕٛ احلخ اىل ٚاغٓطٔ ٚايتربى خبريات بٛش  ٚ َطعٛد حيةخ يف طسٜكة٘ اىل      

فأْٗةِ  (  ْٝحسفةإ ايربشاْةٞ     )  ٚ  (  بسِٖ صةا     )  ٚعدٖا َٔ ذلُٝات٘ أَا    (  نسنٛى )  جٗات غري َع١ًَٛ بعد إ شاَز 

حيحٕٛ اىل طٗسإ ٚال ٜفٛتِٗ إٔ ٜصٚزٚا األَاّ ايسضا عًٝ٘  ايطالّ ٖٚٛ َِٓٗ بسا٤ ٖٚهرا تهٕٛ ايعُاي١ ٖٚهةرا       

 .ٜهٕٛ ايٓفام ٚإال فال 



 

 

 ٦ص

 

 وأخرى غري معلومة.. زيارات اىل جهات معلومة 
 

 عبد احلليم كامريان اهلركي                                                                                                                  

 
وضعٕد الربساٌ٘ ٖشٔر كزكٕك عٍٕٚ ٔإقتخاوًا ٔاصتجابٛ لبعض ُعذاذ اآلفاا  ناَ ءااٞٔا واد الاتباباري اةو كٗاٛ                 

واضعٕد انٌعشالا٘    ..  ٔعصاباري البٗغىزكٛ ص٠ٗٛ الصٗت لٍٗصبِٕي أعضاٞ مبا مسإٓ لماط فاف اٛ كزكإك            

ُٖعمَ ءّارًا وزارًا بأٌْ ٖكزٓ بغتاد  ٖذِب اىل بغتاد حني ٖزٖت اُ ٖؤكت إبتالعاْ يٖازاداري  العكإد       ..  الغٕفٗين الذٙ 

ٔذِب آخز وزٚ   لٗ ّز صاعارٓ       .. الٍفطٗٛ الباطمٛ اليت ٖعكتِا ود عزكاري الٍفط انحتكارٖٛ اةو كٗٛ ٔانٔربٗٛ  

.. الايت صامبّا أءاتادٓ واَ أِماّا العازاقٗني  اآلعإرٖني اة امٗني                    (  إقطاعٗتْ )  ِٔٗاءْ ُوتمّفًا اىل ضي كزكٕك اىل 

ُٖضىٜ     اجملىٕعااري  )  باا   (  لمط الٍٕاب  )  ٔلٗتفٕٓ لضاٌْ الكذر بٕ ف وَ  ٕتٕا عمٜ وا ٖضىٜ قإٌُ انٌتخاباري يف وا 

املخابزاتٗٛ ، ٔانٌااٞ ٍٖاضمب مباا       (  العىمٗٛ الضٗاصٗٛ )  ِٔي سوالْٟ يف لمط الٍٕاب ٔعزكاْٟ بالعشٖشٚ عمّٗي ( الكذرٚ 

ٔبعتِا ساَر كزكٕك لٗؤكت ٔنٖتْ عمّٗا بزغي رفض أِماّا ٔحاتٜ واَ أبٍااٞ الاغعب الكازدٙ ٔال كىااُ                  ..  فْٗ 

ٔحنَ الكزد أعزف الٍاظ جبزاٟي وضعٕد ٔءااله يف قتان عاعبٍا الكازدٙ بااآلنف ةٌّاي ٖعاتشُٔ                ..  ٔالعزب لشٖارتْ 

بعزاقٗتّي ٖٔزفضٕا انحتاله اةو ك٘ ٔرفضٕا قىعّا ٔٔ اٖتّا عمٜ أبٍاٞ ععبٍا الكزدٙ العزاق٘ ، ٔبعتِا إجتْ اىل    

ءّٛ لّٕلٛ ٔبعتِا اىل ٔاعٍطَ كىا فعن العاً املاض٘ ٔاُ درٝ  واضعٕد أً   ٖاتر فّاذٓ ا ّاٛ وعمٕواٛ لمكا ا٘               

الذٙ  افمب  العىٗن اآلخز ءاله ٔسٖز دفاعّا ّٖإد بااراك يف أنٍٗاا بذلاٛ ٔخاغٕ                 ( ..  الكٗاُ الصٌّٕٗ٘ )  ٔالتاٌ٘ أٌّا 

، ِٕٔ ٖصٕه ٔجيٕه يف طإه التٌٗاا          (  انحتاد الٕطين الكزدصتاٌ٘ )  ٔابتّاج خمجن ، ٔإدعٜ بأٌْ فعن ذلك كأوني عاً 

ُٖضتكبن بربٔتٕكٕه  ُٖعٗات        ( ..  رٟٗط مجّٕرٖٛ العازا    )  ٔعزضّا بطاٟزاري العزا  ٔأوٕاه أبٍاْٟ ٔ ٖالمعاار ٔلاذلك فأٌاْ 

الكزٚ يف صفزٓ احملبب ٔإرمتاْٟ يف أحضاُ صٗتٓ بٕش الذٙ طىأٌْ ءاله بأٌْ ٔوضعٕد ِٕٔعاٗار سٖباارٙ باصاتٗالّٟي         

.. راظ اجملزً بٕش ٔخاطزٓ  طٗباُ  (  اتفاقٗٛ انذعاُ )  عمٜ نالنٛ أربا  وكالٗت احلكي العىٗن يف العزا  ٖبصىُٕ عمٜ 

امحاتٙ  )  لماتربك بأصاٗادِي خااو٠ٍ٘ ٔ         ..  ٔن ٍٖضٜ بزِي  احل ٌٔٗجزفاُ الربساٌ٘ أُ ٖؤدٖا وزاصٗي احلا  اىل طّازاُ          

واد انو كااُ    (  انتفاقٗاٛ انوٍٗاٛ     )  ٔلٗطىاإٌِٔي بأٌاْ لاَ ٖاصٗبّي واط ءازاٞ              ..  ٔلٗعمٍُٕ ٔنٞ الطاعٛ هلاي   (  جناد 

َٗاط ُحباًا    بأبٍاّٟاا ٔلكاَ لكا٘  فا                          ٔلٗمتىضِٕي لتخفٗف الكصف لمكزٝ ٔاملتُ احلتٔدٖٛ يف مشاه العازا  ل

بعاض واَ وااٞ ٔءإِّي اُ          (  انحتاد الٕطين الكزدصتاٌ٘ ، التميكزاط٘ الكزدصاتاٌ٘     )  احلشباُ الكزدٖاُ العىٗالُ 

أوا ِٕعٗار سٖبارٙ فأٌاْ ٖاضٕيف يف طإه          ..  بكٗت قطزٚ حٗاٞ يف ٔءِّٕي الكاحلٛ بن صكطت ِٔ٘ قطزٚ ٔلٗضت ءزٚ 

ٔلكٍاْ بماضاُ اباَ أختاْ واضعٕد           (  ٔسٖز خارءٗٛ العازا    )  التٌٗا ٔعزضّا بطاٟزاري العزا  ٔأوٕالْ ِٕٔ عٍٕاٌْ الشاٟف 

ٔقبان اُ ٖزحان     ..  ّٖٔ٘ٞ وضتمشواري ِزبّي املكبان    ..  ٖٔزعٜ أوٕاه العاٟمٛ يف البٍٕك انءٍبٗٛ ٔاملٍّٕبٛ وَ ٌفط العزا  

أصٗادِي انو كاُ فمكت ٔفزٔا اةوٕاه الطاٟمٛ ٔالفمن الفارِٛ يف وٍتجعاري الغزب ٔالغز  عمٜ حات صإاٞ فاضاًل عاَ           

ٔعٍتِا صتكُٕ ٔءّتّي وزٟٗٛ ٔوعمٕوٛ لبااٟع٘ اةخباار ٔواغ ّٖا ٔأٖاضًا عماٜ حات                 ( ..  تن أبٗب )  وٍتجعاتّي يف 

 .صٕاٞ 



 

 

 ٧ص

 

 .. !!املالكي و عقدة البعث 
 

 فياض قاسم العامري                                           

 

ُٜغ٢ُ  حٍٛ (  دلًػ ايٓٛاب )  حني ٜٓاقؿ أعضا٤ َا 

يف تٓفٝشٙ حلُالت أعٝارٙ  (  اْتٗاى حكٛم االْغإ )  

االَرينإ ٚاالٜضاْٝني  ع٢ً ْٝٓو٣ٛ ٚرٜواي ٜكوٍٛ       

حظب ايبعح )  نٝف تتحزثٕٛ عٔ حكٛم االْغإ ٚ 

ٚحني جيتُو  َو  َٛيفوٞ       ( ..  ُٜغٝطض ع٢ً ٣ْٛٓٝ    

ٜزعِٖٛ يعزّ ايتحظب ٚ    (  قٓا٠ ايعضاق١ٝ ايفضا١ٝ٥ )  

َِ اساعو١ ٚتًفظٜوٕٛ         ( .. ْبش ايطا٥ف١ٝ )  ٖٚٛ ايشٟ َعوً

ايعضام ٚأَٛاٍ رٚيت٘ اي ايٛدٛٙ   ايطا٥فٝو١  ايتا٥ٗو١       

ٚاملعضٚفوو١ يعُايتٗووا اي اٜووضإ ٜٚٓعووِ ٖووٛ ٚؽووًت٘         

بووماَر ٖووشٙ ايكٓووا٠ ايطا٥فٝوو١  ٚاملكٝتوو١ ٚاملفضقوو١          

يًؾعب ايعضاقٞ بايضغِ َٔ سيوو نًو٘ فهْو٘ ٜٗوزر             

ايعاًَني فٝٗا َٔ َغب١ االجنضاص ٚصا٤ ايبعجٝني ايشٜؤ   

خغ٤ٞ عًو٢   ( ..  ٚدِٖٛٗ ايهاحل١ يًظٗٛص    )  عارت 

حز تعبوريٙ ٖٚوٛ ٜعًوِ عًوِ ايٝكوني بوهِْٗ  ًوٛا                 

ايبعجٝووني ٚأقووزقا٥ِٗ بووٌ  ٚأبٓووا٤ ايووؾعب ايعضاقووٞ         

نً٘ ٚخصٛقًا االعالَٝوني ٚايوصحفٝني ٚابربوا٤         

ٚاملجكفني باالدتجاخ ايغ٤ٞ ايشنض ٚقطعٛا أصطاقٗوِ    

ٚال ٜفٛت٘ أٜضًا يز٣ افتتاح٘  .. ٚقتًٛا ايهجري َِٓٗ 

ُٜغ٢ُ  يف عوالٟٚ   (   دلًػ ايٓٛاب  )  املكض اجلزٜز ملا 

احلًوو١ إٔ ٜٗووزر َٓااووًٞ ايبعووح بايٜٛووٌ  ٚايجبووٛص          

ُٜوغُٝ٘             املًٝٝوؾٝات  )  ٜٚتُِٗٗ بهِْٗ ٚصا٤ عُوٌ َوا 

َُصزم َا ٜكٛي٘   ( ..  ٚايكاعز٠  ٚصاَح ٜؤنز ٖٚٛ غري 

( حظب ايبعح ذلظٛص مبٛدب ايزعوتٛص املوغذ        )  بهٕ 

َٚووا رص٣ إ دلاٖووزٟ ايبعووح ٜٛاقووًٕٛ ايٓووضاٍ            

ٚاجلٗار ٚبٓوارقِٗ صوصز صسٚؼ ايعُوال٤ ٚاخلْٛو١           

ٚعٝٓاٍ املايهٞ َٚٔ يف يف٘ دظا٤ ايوؾعب  ايعوارٍ         

ع٢ً أٜزِٜٗ ٚأٜوزٟ دلاٖوزٟ   املكاَٚو١ ايبٛاعوٌ              

 .ٚيهِ يف ايكصاص حٝا٠ ٜا أٚيٞ ابيباب 

 

 

  احلل التوافقي
 

 حيدر ناظم الياسري                                                 

 
ُٜغ٢ُ دلًػ ايٓوٛاب رٕٚ بًوٛخ خًٗوِ         إْفض عاَض َا 

فٗووِ ..  ايتٛافكووٞ ملووا ٜووغُْٛٗا َووؾه١ً نضنووٛى        

َغضَٕٛ باحلزٜح عٔ املوؾهالت احلزٜجو١ ٖٚوِ أٟ          

  ََ عُال٤ احملتًني االَرينإ  بإ االحتالٍ ٖٛ ايشٟ فوض

َوا الٜعوز ٚىوص٢ َؤ املوؾهالت املمدلو١ بًغوو١              

ايهَٛبٝٛتض  ٚاالْرتْٝو  ٚاملٛاقو  االيهرتْٚٝو١ ايو              

ايتوؾزم بٗوا َؤ      (  ايع١ًُٝ ايغٝاعو١ٝ   )  ىًٛ جلالٚط٠ 

ْعِ ..  رٕٚ إ ٜعضفٛا نٝف ٜٗضفٕٛ يف حباصٖا ايًذب١    

اْفض عاَضِٖ ع٢ً أٌَ إ ٜٓعكز يف ايتاع  َٔ أًٍٜٛ  

ٚقز تعٗوز موِ احوز      ..  اجلاصٟ يٝمَٛا حًِٗ   ايتٛافكٞ 

ايغا٥بني  احلااضٜٔ بهْو٘ عوٝزيٛ بوزيٛٙ ٚعوٝمّ موِ                 

احلٌ ايتٛافكٞ ايعتٝز مبٓطل ايصفكات ٚدٓبًا حلوصار     

فاحلٌ ايتٛافكٞ عزٜوِ  (  احلايفات ايضباع١ٝ ٚايجالث١ٝ )  

ٚيهٓو٘ ٜفوضٞ اي ايٓتا٥ور        ..  ايًٕٛ ٚايطعِ ٚايضا٥ح١ 

اي  ٜضَٚٗا املدطط ابَرينٞ ايصْٗٝٛٞ ايفاصعوٞ يف     

عًذ نضنٛى عٔ ايعوضام ٚزظ٥تو٘ ٚتكوغُٝ٘ اي           

اقايِٝ  ايؾُاٍ ٚايٛعط ٚاجلٓوٛب ٚبتوغُٝاتِٗ ابثوري٠          

يف ْفٛعِٗ املضٜوض١ حبوب ايتوغًط يف ايهاْتْٛوات              

ٚيهٔ ٖشا ايغا٥ب   ..  ٚايضاا باملكغّٛ َٔ عحتٗا احلضاّ 

احلااض ٚقبً٘ ابعضم يف احلوضٛص ٚايعُايو١ أغُوضٛا         

بصا٥ضِٖ قبٌ أبصاصِٖ عؤ  ٜكظو١ ايوؾعب ايعضاقوٞ               

ايبطووٌ ٚابفعوواٍ اجلٗارٜوو١ ملكاَٚتوو٘ ايباعوو١ً ٚقووٛاٙ          

ايٛط١ٝٓ ٚايكَٛٝو١ ٚاالعوال١َٝ املٓاٖوض١ يالحتوالٍ          

ٚيًتكووغِٝ ٚايتذظ٥وو١ ٚاملٓاٖووض١ يتحضٜووض ايعووضام           

فعٝوٕٛ أبٓوا٤    ..  ٚصكٝل اعتكالي٘ ْٚٗوضت٘ اجلزٜوز٠        

ايؾعب ايعضاقٞ مِ باملضقار ٚبٓارم ٚعٛاعز دلاٖزٜ٘ 

صف ببطاح ايعضام ٚعٛصٙ احلصني تضفضف عًٝ٘ صاٜات    

 .  ٚإ غزًا يٓايضٙ قضٜب .. ايعظ٠ ٚايهضا١َ ٚاجملز 
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 وثقافةصفحة صحافة وأدب  

 

  كلمة الصفحة
 

َا ساٍ صشفٝٛ آخز سَإ َٔ األمسا٤ اييت التضتشل  ايذنز ع٢ً   

ٜمةض٢ُ      ..  صفشات ايجٛر٠ ايػزا٤  تتصارع ع٢ً املٛاقع اهلشًٜة١ ملةا 

سٚرًا ٚبٗتاًْا مبذًط ْكاب١ ايصشفٝني  فًكد ٚصفِٗ أسد األبٓةا٤     

ٚقةد صةار    ( ..  بٛسردٝة١   )  ايعاقني يًجٛر٠ اجلزٜد٠ بأِْٗ صةٛاقًا ٚ    

.. ٚدنتةةٛرًا ا االعةةلّ بةةٌ أصةةتاًًا الَعةةًا         ..بفةةطًٗا صةةشفًٝا   

ٚيهٓ٘ تٓهةز يةذيو نًة٘ مبةا فٝٗةا عةطٜٛت٘ ا  ايةط                  

ايٓكاب١ صابكًا ٚتزؤص٘ يتشزٜةز ايةصشا األصةيٛع١ٝ ٚأعُدتة٘        

فٝٗا ٚا غريٖا بٌ نةإ ٜعتًةٞ دبابةات اجلٝةػ ايعزاقةٞ ا                 

دفاع٘ عٔ ايعزام ضد ايعدٚإ االٜزاْٞ َزاصًل سزبٝةًا  يًجةٛر٠ ٚ        

يهٓة٘ وةٍٛ    ..  ٚنإ ٜزتةع باملكةضّٛ      (  جمل١ً ايٛطٔ ايعزبٞ ) 

بكدر٠ قادر اىل َعارض بعد عجةٛر اجلٗةات املعٓٝة١ عًة٢ دةٛاس            

صفزٙ املشٚر ٚاْهغفت أالعٝي٘ فزاح ميجٌ األدٚار اييت الجيٝدٖةا    

ٚمل ٜٓفعة٘    ًيةو         ..  َع األصا ع٢ً عاع١ ايفطا٥ٝات ايعزبٝة١    

ِي بكٝة١ ايةغ١ً                    نً٘ فكد قاٍ بعظ١ُ  يةضاْ٘ بأْة٘ سةني ٚصة

بايًصٛص قايٛا ي٘ اخزز أٜٗا اييعجٞ ٜٚٛاصٌ إٜاٙ ايكٍٛ بإ ٖةذا  

فٗةةٌ ٜةةصشٛ ٖةةذا ٚغةةريٙ     ( ..  أصةةًٛج ددٜةةد يءقةةصا٤     )  ٜيةةدٚ  

ٜٚعٛدٚا عٔ غِٝٗ ايغزٜز ٖٛ ٚسًَٝ٘ ايذٟ نإ ٚيعكٛد ط١ًٜٛ  

َٔ ايشَٔ َزاصًل جلزٜد٠   ايجٛر٠ ا بةارٜط ٚنةإ ٜتكاضة٢            

ٚناْةت سكا٥ية٘     (  ايف١ً احلدٜج١   )  َٓٗا راتيًا َزَٛقًا َع إجيار   

َٔ بارٜط متأل أعُد٠ ايةصشٝف١ بعةدٖا ناْةت أعُدتة٘ ا            

اضطٗاد ايٓظةاّ   )  ٚيهٓ٘ ايّٝٛ ٦ٜٔ َٔ ..  ايكادص١ٝ ٚاجلُٗٛر١ٜ 

ع٢ً سد تعيري ايعاقني َٔ نٌ صةٓا   (  ايدٜهتاتٛرٟ ايضابل 

ٚيٕٛ ٚأَا جل١ٓ ايتشهِٝ سدخ فل سةزز َةٔ سةارظ ايٓكابة١        

ايضابل ٚايذٟ ال حيًٛ ي٘ امليٝت إال ا غزفٗةا اىل رةزر عةٗادات            

األصز٣ ايعزاقٝني ا  أقفاص األصز االٜزا١ْٝ ٚصاسب ايصفشات   

اىل عةاعز عةعال الوةاد ايةغياج          ..  ايعزاض ا  ًة١ ايةا بةا٤       

ٚايةذٟ رفةع ايلفتةات      ..  ٚاستفاالت فزع صةداّ يًشةشج ٚغريٖةا          

ايطا٥ف١ٝ ايتكض١ُٝٝ بعد االستةلٍ َٚةا أنجزٖةا ي ٜٚيةدٚ إ            

ايٓتا٥ر مل تزم ييعض   ٖؤال٤ ٚيطاربٞ  ثزٜد إدتُةاع ايعًٜٛة١         

مسة٘ َةا    (  فدزٟ نزِٜ سْهٓة٘   )  َٔ أتياع  املٛصادٟ ايغعٛبٞ 

ع٦ت فٝ٘ الْ٘ َعزٚف يًةصشفٝني ايعةزاقٝني ٚيًةصشفٝات َةٔ        

ضةةشاٜا  أالعٝيةة٘ املتةةصاب١ٝ ٚمسةةضزت٘ ف٦ٝٓٗةةًا هلةةؤال٤ األراًٍ          

   .  مبذايط ْكاب١ متضشِٗ االستلٍ ايػاعِ 

 

  يف قاعة احتاد األدباء السليبة
 

َا سايت ٖذٙ ايكاعة١ ايةيت أصمةتًُهت ٚبمٓٝةت ٚرمرةت َةزارًا                

ظٗٛد إدبا٤ ايعزام ايغزفا٤ ٚنتاب٘ ايٓذيةا٤ ٚايةيت ضةُت ا       

دٓياتٗا ٚا ظٌ ثةٛر٠ اييعةح ايٛارفة١ أصةٛات أءدبةا٤ ايعةزام                   

نً٘ َٔ ساخةٛ سةت٢ ايفةاٚ أءدبةا٤ اييةصز٠ ٚاملٛصةٌ ٚاربٝةٌ                

ٚايةةضًُٝا١ْٝ ٚنزنةةٛى ٚاالْيةةار ٚصةةلح ايةةدٜٔ ٚبابةةٌ         

ًٟٚ قةار ٚايكادصة١ٝ َٚٝةضإ ٚٚاصة           ..  ٚايٓذا ٚنةزبل٤    

بةةٌ اتةةضعت ايهجةةري َةةٔ األصةةٛات           ..  ٚاملجةة٢ٓ  ٚدٖةةٛى       

ٚاستطٓت ايغاعز ايهيري املزسّٛ رُد َٗةدٟ  ..  امليشٛس١ 

اجلٛاٖزٟ بصزف ايٓظز عٔ َٛاقفة٘ ايضٝاصة١ٝ ٚايغدةص١ٝ           

نكا١َ ععز١ٜ َتُٝش٠ نُا ضةُت أصةٛات عيةد ايةزسام             

ٚعيةةد ايٖٛةةاج اييٝاتةةٞ    ..  عيةةد ايٛاسةةد ٚعةةفٝل ايهُةةايٞ       

ٚمحٝد صعٝد ٚصاَٞ َٗةدٟ ٚرُةد لٝةٌ عةًػ ٚعًةٞ           

ايٝةةّٛ ٜعتًٝٗةةا  ..  احلًةةٞ ٚغريٖةةِ  َةةٔ نيةةار عةةعيار ايعةةزام          

ايغعٛبٞ فاضٌ   ثاَز يٝكِٝ َٗزداْةات يًُزسةّٛ اجلٛاٖةزٟ      

ٚغريٙ  ٚيٝةضتذدٟ صةًط١ االستةلٍ ٚسهَٛة١ املايهةٞ            

ٚيٝتٓهةز ملةٔ آٚاٙ     (  دةابز اجلةابزٟ     )  ايع١ًُٝ ٚٚسار٠ ثكافة١    

ٚفضح اجملاٍ ألصابٝع٘ ايٓكد١ٜ داَعًا سٛي٘ َٔ ٖبي ٚدجي َٔ 

صك  املتاع   يهٞ ًٜعٓٛا املٓذةش ايجكةاا ٚاألدبةٞ ايهيةري            

يجٛر٠ اييعح ايعُلق١ ٚايٓتادات األدب١ٝ ٚايجكافٝة١ مليدعةٞ         

ايعزام لٝعِٗ ي ٚايهجري َٔ األصٛات امليشٛس١ إتاست هلِ  

ثٛر٠ اييعح ا ايعزام  إيكةا٤ قةصا٥دِٖ عًة٢ قاعة١ االوةاد              

عة  صةع١ صةدٚر      ..  بايزغِ َٔ ايضُّٛ اييت ناْٛا ٜٓفجْٛٗةا     

رٚؤصا٤ االواد َٔ املٓاضًني املجكفني اييعجٝني ايةذٜٔ نةاْٛا     

ٜرتفعٕٛ عٔ ايصػا٥ز بٌ ناْٛا حيُٕٛ ٖؤال٤  َٔ صةكطاتِٗ   

ٜٚعًِ ًيو دٝدًا املةدعٜٛٔ محٝةد املدتةار ٚسةضني اجلةاف            

ْٚادةةح ..  َٛفةةل رُةةد ٚديةةار ايهةةٛاس      ..  ٚعةةٛقٞ نةةزِٜ   

ٚسةضني عيةد    ..  املعُٛرٟ ٚداصِ عاصٞ ٚطايب عيد ايعشٜش      

ايًطٝا ٚغريٖةِ ايهجةري رةٔ ْهةزٚا اجلُٝةٌ ي ٚيهةٔ                

مشط احلكٝك١ ٚعطا٤ات األدبا٤ ٚايهتاج ايعزاقٝني االصل٤   

ٚقصا٥دِٖ احلءز٠ ترت٣ ٚصرتصِ املةغٗد ايعزاقةٞ ايجكةاا ا         

ٜمةط٤ٞ  صةاس١ اجلٗةاد            سَٔ اجلٗاد ٚايتشزٜز بأسزف َٔ ْٛر 

 .    ٚايتشزٜز ٚاالصتكلٍ ٚاييٓا٤ ٚايٓٗٛض ٚايتكدّ 



 

 

 ٩ص

 

 جـــاهـــد

 

 جـبهد فــــديحل روحــي 

 وإقــــدم إنـل األسـُد                             

 يب صـبئل الجـعث هـغىاراً 

 لن يقعدك سجبُى وال صفُد                      

 جعبليث في رهضبى هقداهبً 

 وَصّدحث في جوىز صنديُد                     

 الجيحئس لىحـشة درة أنث

 سبلنه فأنه درة آثبئل الصيُد                  

 وَهــسق ُسـجــــف لـيلل 

 وإهنأ ثسغبريد حسبى الغيُد                    

 وإرفـع هبهـل وإصـدح 

 فـلن يـنل هنل العـجيُد                             

 َسـدد خطبك فـفــجرك 

 آت وشــعجل األســيُد                           

 يب حبدي الرمت إهضي 

 فجُشراك صدام الشهيُد                          

 

 
 

همومات جماهد بعثي ليَس بشاعز وإمنا 

 مبشاعز طابعي هذه السطىر على تىاضعوا 

 

  اللوم ال مشاتة 
 

 حممد خيىن اجلنابي  

 
لِااطس ُىلللللل لعتي  سعرّاإ لعمطّ ضاإّ لعمليةّاإ أقطاا ا

لللللل لعمّيا  لذعت لعزرعا  لللللللل..للَميس ُى لمياا لعمامي   َذعت

لعمهااُعاللللللللل ل ةااظ ِ ااطيٖ ل لتاا  لعمطّ ضااْ لعمزااُشعز َراا ٔ

عزرعلتل..للَعمتضُِتلعةٖلق نُىلعنتي   تلعحمل مظ تللل

مطاا زمل..لل ُزصإلعمتيا زالعمطّ ضاْلياْلع  اسٗلللللللللللل

عهل مشْلعتطيٖل ه ٙبلزّٙظلعجليًُزِإلًِاس لع لللللللل

رسنّ لألجسع٘لعيةّٕلجسع ّٕل طا ٔل ضتٚاض  لللل

للعةٖلللل(ل..للعجلُّالعألنعّٕل)لل ُِما  لللل12َطّةٕلم لِصِدل

لزجاابللللللللل لطّااب لِااصَزٍ لعتطتاامعّ ت لع اادٗ لا ِسقااد

َيُلص متلإشع٘لم لجسٗلماولنكاجلجا  لللللللللل..للعزدَغ ىل

ِ اطيٖلللللللللللللل ل لما  لمتاضُِت لعتًادٓ لعزاد لَع د  عمط مز نْ

للللللل لعةااٖ لعمهااُعا ل  مااظللللل)لل ةااظ لعنتي  اا ت قاا نُى

للًِاس لعمط مزا نْلجا  للللللللل(ل..للعحمل مظ تل َ لدلعمهكجل

لاللللللللللللل ل طا ٔ لجسع ّإ لعيةّإ لمّجاسٓ لَعشهطو ع 

ِ اطيُنً للللللل مامهةٕلل)للعمكةبل  جز  لأٓلرضسِحلعي ل

..لَم متْلالأ ض ىلضّدٍلعجملسمل ُشل(للنسنُكل

ِ اطيٖل ه ٙابلزّٙاظل ةاظلللللللللل َمولطسفلآ سلم ىلم ل

عمهُعال  مادلعملطّإلِاض لااللعجملةاظلَِلكادلللللللللللللل

لعجلزًا تللللللللللل لعاو لنّ  إ لَِاضس  لَعمضعك ت عتك ِض ت

..لعمتُعمكّٕلَع ٙت مّٕلَعمتح معّٕلعةٖللل دلضاُع٘لللللللل

مًللعي ٘لعحملتة لعةٖلجسٓللللعا دعرًللِاطتُزنُىللللل

نللم ل ه ٍلمولِطيُنٌلعمهظ ملعماط  للَِامتيُنٌللللللللل

 َّدلعىلاُمّٕل  مدلعملطّإلقادلدملاتللللللللللل..للمّللنً زل

ِ طيٖلزّٙظل ةاظلعمهاُعالع لمطتامعٖلع اولللللللللل مب ل

ضّه لَمولنللع لمطتمعّ تلعيا ىلمتاديُزل  متاٌلللللللللل

عمضحّٕلَيهرعلرسرعال ُزصٕلعمتي زالعمطّ ضاْللللللل

أَلضس  تلمسالملهٕلعملسعملعما لراضّبلماول  ناٌللللللللللل

..ل لمسملَعمزكّٕلرأرْلل..للَزنبلالمسنبلعحملتة ل

 .َعمةًلل لمش رٕل



 

 

 ٠١ص

 

 نذر املوت
  حامد حسن الطائي

 

غ١ً املايهٞ ايتعبا١ْ َٔ أَثاٍ حمُد ايعسطهسٟ ٚببسد ايهسٜسِ         

َػس١َ بساالقم امساسا٤ بًس٢  بًُٝسا            ..  خًـ ٚقاضِ بطا ٚغريِٖ  

بًس٢ أطيٝهٗسِ    (  صسٛي١ ايؿسضسإ     )  ؾسطالًكٛا   ..  إباد٠ ايػعب ايعساقسٞ   

يعًُٝا  االقتتاٍ بني بصاباأِٗ املًٝٝػٝا١ٜٚ االيساَٝس١   ايبسصس٠      

صسٛي١  )  ٚاييت نإ ٚقٛدٖسا أبٓسا٤ غسعبٓا ايطٝبسني ؾطالًكٓسا   بًٝٗسا                   

ٚناْسسع بسسصابا  املسسايهٞ ايعًُٝسس١ ناضسس ١ أيػسساّ        ( ..  ايؿسس٦سإ  

ؾطالًكٓسا  (  ٚثبس١ االضسد     )  يًُ تًني االَرينإ   ٣ْٛٓٝ ٚأاٖٛا بس   

ٚأيهٛا االقتتاٍ بسني ايعسصابا  ايعًُٝس١         ( ..  حػسي١ ايٛغد ) بًٝٗا 

املسأبطس١ بسساٜسإ بًسس٢ حسطا  دَسا٤ أبٓسسا٤ غسسعبٓا امسبسسا٠   َٝسسطإ               

مت أٛبسدٚ   ..  ٚأالًكٓا بًٝٗا ْرز املٛ  ايسصوّٚ   (  بػا٥س ايطقّ )  ٚأاٖٛا 

بسػاز  )  أٖايٞ دٜاىل ايصاَد٠ بايٌٜٛ ٚايثبٛز ٚبظا٥ِ امسَٛز  ٚأاٖٛسا    

ُْسرز  ايسػس ؾهاْسع ٚبساالي بًٝٗسِ ٚع ٜٓؿعٗسِ                 (  ارتري  ٚأالًكٓا بًٝٗا 

ٚايتٝسا  بٝسٛأِٗ ؾطبًسٔ      ..  ابتكاٍ امل٦ا  َٔ أبٓسا٤  دٜساىل ايسصابسٜٔ           

ٚبٓسدَا أسصابد     ..  املايهٞ َا أااٙ   ايعؿٛ ايعساّ بسٔ املػسسز بٗسِ           

ايعًُٝا   ادتٗاد١ٜ يًُكا١َٚ ٚاييت اضستٗدؾع  اتتًسني االَرينسإ         

ٚبُق٥ِٗ ؾقذٚا بايؿساز ، أبًٔ ايعٌُٝ املايهٞ بسٔ ٚقسـ ايعًُٝسا        

ملد٠ بػس٠ أٜاّ َع االبقٕ بٔ حظس ايتهٛاٍ يهٞ ٜسصٝبٛا غسسٜإ         

حٝا٠ ايٓاع َٚعٝػتِٗ بايضسز ٚقسد أسصابد  املكاَٚس١ ايباضس١ً               

.. بػداد ٚايبصس٠ ٚصق  ايدٜٔ ٣ْٛٓٝٚ ٚبابٌ ٚغريٖا َٔ َدٕ ايعسسام       

ٚختسسسحم حمُسسد  ..    ْٝٓسس٣ٛ   (  حسسػسي١ ايٛغسسد   )  ؾسسابوؾٛا بؿسسػٌ   

  املٛصسٌ البسدم َسٔ إبساد٠          (  يٝٛ  يقزٖابٝني   ) ايعطهسٟ بٛيٛد 

ٚذيو بعد ابسواف ايكساد٠ املٝسداْٝني االَرينسإ          ..  ايهس٠ يتصؿٝتٗا 

بؿػٌ ٖهُاأِٗ ٖٚهُا  اذته١َٛ ايعًُٝس١   املٛصسٌ ٚبطْٗسا أٟ         

ؾساحسٛا ٜٗسددٕٚ أٖايسٞ      ..  ٖهُاأِٗ ايػامش١ ع حتكسل أٜس١ ْتٝهس١         

ؾهسإ إ أسضابـ     ..  املٛصٌ ٚدٜاىل َٚا أاٖٛا اتاؾظا  اجملساٚز٠   

بدد ايكت٢ً االَرينإ   غٗس متٛش بامُلعًٔ َٓٗا أزبع١ أضعاف بسدد  

قتقِٖ   غٗس حصٜسإ ٚدُٖٚع ايعدٜد َٔ ايكٛابد االَرين١ٝ    

بٗهُسسا  نبسسري٠ ع ٜعًسسٔ      ..  بػسسداد ٚاملٛصسسٌ ٚبًسسد ٚبابسسٌ ٚغريٖسسا       

بٝدم إ ايٓساع أعًسٔ  ؾايكٓساحم          ..  اتتًٕٛ االَرينإ خطا٥سِٖ ؾٝٗا  

ايؿدا٥ٞ حني ٜكتٌ أَرينُٝا أٚ أنثس ؾسطٕ ايكسٛا  االحتسقٍ أًكسٞ           

ايكبض ب٢ً أٟ  غا  ٜطري   ايػازع نُا حسصٌ   حسٞ ايبٓسٛى         

ٚيبًس١ مشساٍ اذتًس١ ٚغريٖسا يٝرٜكٗسِ           ..  ببػداد ٚايطاز١َٝ ٚبٝهٞ  

بعضاي َٔ ْرز ايسػس بٝسدم إ املكاَٚس١ اجملاٖسد٠ حتُسٌ   بًُٝاأٗسا                   

املتصابد٠ ضد ق٣ٛ االحتسقٍ امسَرينسٞ   بسػا٥س ارتسري اذتكٝكسٞ              

ٚايٓصس املؤشز مسبٓا٤ غعبٓا امسبٞ ٚحست٢ بسصٚؽ ؾهسس ايت سٜسس ٚايظؿسس              

 . املبني 

 

 .. !!الفساد املالي واالداري اىل أين 
 

 ُسمية االنباري

 

ُٜط٢ُ باملؿتػني ايعاَني   ايٛشازا  ٚ     ( دتإ ايٓصاٖس١    )  َا 

ٜكدَٕٛ َٜٛٝاي بػسا  ايكٛا٥ِ باملؿطدٜٔ َصٓؿني حسطب    

دزياأِٗ ايٛظٝؿ١ٝ ٚدزيس١ ؾسطادِٖ َٚبسايؼ اختقضساأِٗ           

بٝسسدم إ بعسسضِٗ ختسسص      ..  ٚأقٝسساّ ايسغسس٢ ايسسيت ٜتًكْٛٗسسا      

بتكدِٜ قٛا٥ِ مب٦ا  ٚآالف املٛظؿني ايسُٖٛٝني   ايسٛشازا      

ٚايرٜٔ ٜتكاضٕٛ  زٚاأب بايٝس١ أرٖسب    ..  ٚايدٚا٥س املختًؿ١ 

اىل يٝٛ   َٔ ٜطُٕٛ بايٛشزا٤  ٚٚنسق٤ ايسٛشازا  ٚاملسدزا٤          

ايعاَني ٚاملٛظؿني ايٓاؾرٜٔ  املسأبطني مبهتب املايهٞ اٚ      

َٔ َتعٗدٟ امسحصا  ايطا٥ؿ١ٝ اٚ ايتٓظُٝا  املًٝٝسػٝا١ٜٚ     

ٚقد قاٍ احسدِٖ مسحسد املؿتسػني ايعساَني             ..  االيسا١َٝ 

احسسد٣ ايسسٛشازا  املُٓٗهسسني   أكسسدِٜ ٖسسرٙ ايكسسٛا٥ِ أال           

ؾطٕ نٌ َسا ضسسقٛٙ     (  ٖؤال٤ املطانني )  أسبٟٛ ٚأسحِ         

(  بُاز اذتهِٝ   ) ٜٚطسقْٛ٘ ال ٜطاٟٚ بػس َعػاز ضسقا  

  ايٓهـ ٚحدٖا بٌ   (  َؤضط١ غٗٝد اتسا  )  ٚاضتٝق٤ا  

أطاٟٚ صؿك١ ْؿط  َٗسب١ ٚاحد٠ قساّ بٗسا حمُسد َسصب            

قاٍ يس٘ آخسس إ قٛا٥ُسو ٖسرٙ ال            ..  ايٛا٥ًٞ ٚأخٛٙ ااابٌٝ    

أطاٟٚ غسٟٚ ْكري َٔ َصسٚؾا    ي١ًٝ ٚاحسد٠  يٓٝهسؾسإ          

ايبازشاْٞ   حؿقأس٘ ايَٝٛٝس١ ايسصاخب١ اٚ يسٛال  قبساد               

يسسقٍ ايطايبسساْٞ   السسٍٛ ٚبسسست ايٛالٜسسا  االَرينٝسس١         

ؾكاٍ  هلسِ  أحسد        ..  املت د٠ َٓٗا ٚاملتخاص١ُ ب٢ً حد ضٛا٤ 

أظٓهِ   ْسطٝتِ َسا        ..  ايظسؾا٤ َٔ املٛظؿني َٔ أٌٖ ايٓهـ 

ٜعًل َٔ دضِ بػٛاز  أضسعد أبسٛ نًسٌ املسط٢ُ حماؾس              

ؾعًكس١ دضسِ ٚاحسد٠ َسٔ        ..  ايٓهـ ايرٟ باعم دٜٓس٘ بسدْٝاٙ         

صؿك١ َطاز ايٓهـ أعادٍ نٌ َا ٚزدم   ايكٛا٥ِ ايبا٥سط١     

.. يًُؿتسسػني ايعسساَني ٚدتسسإ ايٓصاٖسس١ بًسس٢ حسسد أعبسسريٙ          

ٜٚطتطسد املٛظـ ايٓهؿسٞ ايظسٜسـ بسايكٍٛ ٚحسني ثساز               

ايػا   ايٝاؾسع   (  بكٌٝ ارتصابٞ )  ثا٥س٠ ياز أضعد أبٛ نًٌ  

ابسٛ   )  ايرٟ ٜكبسٌ بٓٗسِ صسازل بًس٢ ايسط ع اذتسساّ دبساٙ                  

اىل ايٓهسسـ ٚأقسساّ يسس٘ ٚيُٝسس١ نبسسري٠ ٚقسساٍ يسس٘             (  نًسسٌ  

ٚاجملايظ بامسَاْا  ؾسطْٞ أديسو بًس٢ دز          (  اذتهٞ بٝٓٓا )  

ًَّٞ ٚاضسو بًٝسو         .. صؿك١ َطاز نسبق٤ ٚاضهع ٚاضو ب

ٖٚهرا ناْع صؿك١ َطاز نسبق٤ ايسرٟ ال ٜبعسد بسٔ            

ؾًٝسسوع ايعسسسام  ..  َطسساز ايٓهسسـ ضسس٣ٛ ثقثسسني نًٝسسَٛواي       

ادتدٜد باملطازا  بني نٌ َطاز َٚطاز َٔ خريا  ايؿسطاد          

ُٜض و .. املايٞ ٚاالدازٟ   .    ٚقدمياي قايع ايعس  غس ايب١ًٝ َا 



 

 

 ١١ص

 

 
 

   
 

 

  مسلسل احملاكمات الباطلة
   حممد االعظمي                                                                                                       

 

على تيفيذ مضلضل احملاننات الصورية الباطلة   ..  يواصل احملتلوٌ االمريناٌ وعنالئَه مً أصخاب الوالء املشدوج هله واليزاٌ 

حبل قادة حشب البعح العزبي االشرتاني وقادة اجليش العزاقي الباصل وجماٍدي املكاومة العزاقيةة البللةة و ودصةدار أحهةاو          

االغتيال اجلائزة خبرية قادة احلشب والعزام واالمة وحتت مضنيات سائفة قذرة اهلدف ميَا اصتنزار مضلةضل احللكةات املفةنةة      

فكد ىفذ عنال أمرينا  وايزاٌ عنلية االغتيال بشَيد احلج االنةة    ..  وحماولة تشويُ مسعة احلشب وقادتُ حتت عياويً عدة 

و وواصلوا مضلضل حمانناتَةه     6002صداو حضني رمحُ اهلل يف أول أياو عيد األضخى املصادف الجالثني مً ناىوٌ األول عاو 

الباطلة واغتالوا أيضًا الشَداء طُ ياصني رمضاٌ وبزساٌ ابزاٍيه وعواد البيدر وبعض أعضاء فزيل الدفاع عً   الكادة األبةزار وميَةه    

الشَيد مخيط العبيدي ورفاقُ و اىتكامًا    مً قادة البعح وقادة اجليش العزاقي الباصل الذيً دافعوا عً صةيادة ونزامةة وشةزف       

 ..العزام و الذيً حزروا األراضي  



 

 

 ٢١ص

 

(   صصة٠ امُعص١     )  ايعضاق١ٝ َٔ رْػ احملتًٕٛ االٜضإْٝٛ ، ٖٚا ِٖ ايّٝٛ ٜفربنٕٛ احملانُات ايصوٛص١ٜ مُصض٠ ساعصِ           

ٖٚٓا ْٛر إ ْتٛقف عٓز ٖشٙ املٗظي١ ايص  ٜتججوصٕٛ        ( ..  االْتفاض١ )  ٚاخض٣ مبا تغ٢ُ (  قض١ٝ ايتجاص )  َٚض٠ أخض٣ ساعِ 

مايتاصٜذ ؽصاٖز يصٞ ٖٚصٛ َصٝظإ يصل ال             (  االْتفاض١  )  اي  ٜغُٝٗا سعض اخل١ْٛ  ..  سٗا جضمي١ صفو١ ايػزص ٚاخلٝا١ْ 

سيو إ عُة٤ أَرينا ٚاٜضإ َُٗا ٚاصًٛا إسار٠ ايؾعب ايعضاقٞ ٚايتفٓٔ يف تزسري عًُٝات االقتتاٍ سص  أسٓا٥ص٘         ..  ٜضيِ 

ٚاالعتكٛا٤ ساحملتٌ األَرينٞ يةغاص٠ ع٢ً املزٕ ايعضاق١ٝ اآل١َٓ ٚسسح أسٓا٥ٗا نُا جض٣ يف ايجوض٠ ٚايفًٛج١ ٚايكا٥صِ   

ٚصاح ضصوٝتٗا   ..   ٚاملٛصٌ ٚايٓجف ٚسػزار ٚايجٛص٠ ٚايؾع١ً ٚعضب ججٛص َٚا جيضٟ  يف رٜاىل ٚغريٖصا َصٔ َصزٕ ايعصضام             

عؾضات اآلالف َٔ املٛاطٓ  ايؾٗزا٤ ٚامضيص٢ ٚاملعصٛق  ٚاملٗجصضٜٔ يف ايصزاخٌ ٚاخلصاصه ، ٖٚصزَ  مٝٗصا االف املٓصاطٍ                     

ٚاحملةت ٚاملظاصع ٚاألعٛام مضًة عٔ عًُٝات االسار٠ اي  تكّٛ سٗا ايطا٥ضات ٚايزساسات  االَرين١ٝ َٚا ٜغ٢ُ ايؾضنات    

اال١َٝٓ ، ٚاعتُضاص َغًغٌ اغتٝاٍ ايهفا٤ات ايع١ًُٝ َٔ األطجا٤ ٚايعًُا٤ يف اجملاٍ ايٟٓٛٚ ٚايفٝظٜاٟٚ ٚخري٠ أعصاتش٠       

اماَعات ايعضاق١ٝ ٚايووفٝ  ٚاملٗٓزع  ٚاحملاَ  ٚضجاط ٚطٝاصٟ جٝؾٓا   ايجاعٌ َٔ ايشٜٔ يكٓٛا امٝصؿ االٜضاْصٞ      

َٚص  سيصو    ..  َض اهلظا٥ِ خةٍ مثإ عٓٛات عطض مٝٗا جٝؾٓا ايجاعٌ َةيِ خايز٠ يف ايٓوض ٚايوُٛر ٚايزماع عٔ ايعضام    

إ يًجاطٌ جٛي١ مة ايتةٍ را٥ِ ٚال سكا٤ يًد١ْٛ َا راّ ٖٓاى ؽعب يٞ  اْججك  َٔ س  صَصار مجٝعتص٘ ؽصع١ً املكاَٚص١        

َٚٔ ٖٓا مصإ ايعُصة٤ َصا طايصٛا نًٝصٕٛ اىل َغًصغٌ احملانُصات ايصوٛص١ٜ                     ..  ايجاع١ً اي  أْٗ  سضاَج احملتٌ ٚأتجاع٘ 

ايجاط١ً ايكار٠ األسطاٍ ٚاملٓاضً  َٔ قار٠ احلظب ٚامٝؿ ضُٔ خط١ ؽٝطا١ْٝ َربدل١ ٖزمٗا اغتٝاٍ ايكار٠ َٔ خةٍ  

تٛجٝ٘ تِٗ طا٥ف١ ٚسعٝز٠ عٔ احلكٝك١ ٚايكإْٛ ِٖٚ َا طايٛا نضنٕٛ سٝصارقِٗ ٚأسصٛاقِٗ االعةَٝص١ املصةجٛص٠ يهٝصٌ             

رلتًف االتٗاَات  اي  َا اْظٍ اهلل سٗا َٔ عًطإ اىل ٖؤال٤ ايكار٠  اجملاٖصزٜٔ ، ٜاامصل سيصو نًص٘ ساعصتُضاص عًُٝصات               

ايتعشٜب ٚاالضطٗار ايٛيؾٞ ٚاالعتكاٍ ايتعغفٞ ملٓاضًٞ ايجعح ٚدلاٖزٟ املكا١َٚ يف عجٕٛ االيتصةٍ ٚيف عصجٕٛ          

ٚمل ٜهتف ايعُة٤ املظرٚجٕٛ سةعُصاهلِ  اخلغٝصغ١ ٖصشٙ سصٌ            ..  احله١َٛ ايع١ًُٝ ٚعضارٜب ًَٝٝؾٝاتٗا االجضا١َٝ 

صايٛا ٜطايجٕٛ قٛات االيتةٍ األَرينٞ يتغًُِٝٗ ايكار٠ ٚاملٓاضً  ايجعجٝ  ٚدلاٖزٟ املكا١َٚ ايجاعص١ً يف عصجٕٛ          

ايعًُٝص١  )  يف ايٛقص  ايصشٟ ٜتصؾزم ايعُصة٤ َصٔ أطصضاف َصا ٜصغ٢ُ                    ..  سٗصزف اغتٝصاهلِ     (  نضٚسض ٚسٛنا   )  االيتةٍ  

ٚايشٟ مل ٜهٔ يف يكٝكت٘ عص٣ٛ أصقاَصًا ٚتٜٗٛصؾات اعةَٝص١ رٕٚ تطجٝصل                (  ايعفٛ )  ساصزاصِٖ َا ٜغ٢ُ (  ايغٝاع١ٝ 

أقٍٛ عتؾضم ايؾُػ يتًُا ع٢ً صجح ايعضام احملضص ٚعٝٓزيض احملتًٕٛ ٚعُة٥ِٗ اخل١ْٛ األْشاٍ َٚا سيو عًص٢   ..  معًٞ 

 .اهلل سجعٝز 

 
َٚٔ اجٌ ايتشنري سجعض احلكا٥ل عٔ َا جض٣ اثٓا٤ ٚسعز ايعزٚإ ايجةثٝين اخلا٥ب يف صصفو١ ايػصزص ٚاخلٝاْص١ عصاّ              

َٚا تعضض ي٘ أسٓا٤ امٝؿ ايعضاقصٞ ايجاعصٌ ٚرٚا٥صض ايزٚيص١ يف           ..  سعز صزٚص أَض ايكٝار٠ ساالْغواب َٔ ايهٜٛ   1991

احملامظات امٓٛس١ٝ َٔ عًُٝات قتٌ ٚاعتزا٤ ٚيضم ستٛجٝ٘ ٚتٓفٝش َٔ قجٌ ايكٛات االٜضا١ْٝ ايػصارص٠ تص  َصغُٝات               

ٚسعض ايػٛغا٤ ممٔ محًٛا امٓغ١ٝ ايعضاق١ٝ ٚمل ٜهصٔ هلصِ ٚال٤ يكٝكصٞ           (  مًٝل سزص )  ٚايعُة٤ َٔ ( جٝؿ ايكزؼ ) 

َٚص  سيصو تصغتُض      ..  ِٖٚ ايّٝٛ ممٔ ٜكجًٕٛ أقزاّ احملتٌ األَرينٞ ٜٚغجزٕٚ محزًا ٚؽهضًا يزٚالصاتص٘    ..هلشٙ اياس١ 

( ايػٛغصا٤   )  ٚيٝعًِ ايكاصئ ايهضِٜ إ أٍٚ َٔ أطًل تصغ١ُٝ     (  االْتفاض١ )  َٗظي١ ذلان١ُ ايكار٠ األسطاٍ ت  َغ٢ُ 

ع٢ً    أٚي٦و اخل١ْٛ ايشٜٔ َاصعٛا ايكتٌ ٚايغًب ٚاحلضم ٚاخلطف ضز أسٓا٤ ايكٛات املغًو١ ايجٛاعٌ ٚرٚا٥صض ايزٚيص١ ٖصٛ          

مٗصٌ عصتتِ    ..  مساي١ األَاّ ايغٝز اسٛ ايكاعِ اخل٥ٛٞ صمحص٘ اهلل ٚتٛصصٝف٘ يًػٛغصا٤ سصةِْٗ عصواس١ عصضام َٚضتظقص١                       

ٚملصٔ مل ٜطًص  عًص٢ َصا ْصؾض يف ايتًفظٜصٕٛ ٚاالساعص١                  ! ..  ذلانُت٘ غٝاسًٝا ألراْت٘ أعُاٍ صصفو١ ايػصزص ٚاخلٝاْص١        

ّ ، عٛف أختصوض َٛضصٛع اعصتكجاٍ ايصض٥ٝػ ايصؾٗٝز صصزاّ                   1991اساص   01ٚ  02ٚسايتوزٜز ستاصٜذ ..  ٚايووف يٝٓٗا 

مفٞ ّٜٛ األصسعا٤   ..  يغ  صمح٘ اهلل     يًغٝز اسٛ ايكاعِ اخل٥ٛٞ َٚا جض٣ َٔ يزٜح ال ميهٔ اغفاي٘ اٚ ايتعتِٝ عًٝ٘ 

 صَضإ  4املوارف 

  



 

 

 ٣١ص

 

ّ اضتكبٌ ايطٝد ايس٥ٝظ ايكا٥د صداّ حطني زمح٘ اهلل مساح١ األَاّ ايطٝد ابٛ ايكاضِ   اخل٥ٛـٞ بدـد           1991آذاز   02/ ٖـ  1111

إ مت تطٗري احملافظات اجلٓٛب١ٝ َٔ اجلٝٛب ايد١ًُٝ خالٍ صفح١ ايػدز ٚاخلٝاْـ١ ايـح حسنتٗـا األصـابي انٜساْٝـ١ ايػـا ز٠                  

ٚضاُٖت بهٌ ثكًٗا َٔ بػس ٚضٝي َٚددات ٚأ ٚات قتٌ ٚحسم ، ٚزاحت تدٝح فطا ًا يف انزض َٚٔ ذيو قتٌ  ايددٜد َٔ ايسفام   

َٚدزا٤ ايدٚا٥س احله١َٝٛ ٚايطٝطس٠ ع٢ً املساقد  املكدض١ يف ايٓجف ٚنـسبال٤ ٚأرـسا٤ عًُٝـات انعتكـاٍ ٚايتدـرٜق ٚايكتـٌ             

ٚنًٓا ْترنس إ بداٜـ١ احلـدٜح ناْـت      ..   اخٌ األضسح١ ٚزَٞ اجلجح يف ايػٛازع بٗدف ازٖاب ايٓاع ٚايتٓهٌٝ بايدٛا٥ٌ    

غـهسًا هلل تدـاا اْـ٘       : )  فكاٍ مساح١ األَاّ ايطٝد ابٛ ايكاضِ اخل٥ٛـٞ       ! ..  ٖٛ ٖرا انضالّ ضٝد ؟: مج١ً أطًكٗا ايس٥ٝظ ايػٗٝد 

، ٚ عا بإ ٜدص اهلل ايطٝد ايـس٥ٝظ ايكا٥ـد يف ايدْٝـا         (  َهٔ ايطٝد ايس٥ٝظ ايكا٥د َٔ امخا  ايفت١ٓ ٚاقدزٙ ع٢ً ذيو ٚاحلُد هلل 

مل ٜهْٛٛا دلربٜٔ ع٢ً َا قاَٛا ب٘ بٌ  فدِٗ اا ذيو ايطُي يف احلصٍٛ ع٢ً األَـٛاٍ  اٚ         (  ايػٛغا٤ )  ٚاآلخس٠ ٚأغاز اا إ ٖؤن٤ 

( .. إ اجلجح بكٝت َرتٚن١ يف ايـػٛازع ن  احـد ٜتجـسأ عًـ٢  فٓٗـا                   : )  إ  ٖٓاى َٔ يدٜ٘ حطاب َي آخس فدُد اا قتً٘ ٚقاٍ 

ٚأغاز مساحت٘ اا املٓػٛز ايرٟ أصـدزٙ ْٚٗـ٢    (  إ  ذيو ن ص١ً ي٘ بايدٜٔ :    )  ٚقاٍ ( .. ٌٖ ايدٜٔ ٜأَس بريو ؟ : ) ٚتطا٤ٍ مساحت٘ 

يكد نًفت َٔ قاّ : )  ٚأضاف ..  فٝ٘ عٔ ايكتٌ ٚايتدَري ٖٚتو األعساض ٚقٝاّ ايػٛغا٤ مبٓي  فٔ رجح ايكت٢ً ٚتسنٗا يف ايػٛازع 

نُـا تطـسم مساحتـ٘ اا إ ايػٛغـا٤ قـاَٛا بتحطٝـِ ضـٝازتني خاصـتني                    ..  بأخر اجلجح ٚتهفٝٓٗا ٚ فٓٗـا  ٚايـصال٠ عًٝٗـا         

عسض تًفصٜٕٛ بػدا  َكاب١ً َي مساحـ١ األَـاّ ابـٛ          ..  ٚبدد ايًكا٤ ايرٟ   رس٣ َي  ايطٝد ايس٥ٝظ ايكا٥د زمح٘ اهلل  ..  بطُاحت٘ 

 :   ايكاضِ اخل٥ٛٞ ٚفُٝا ًٜٞ ْص املكاب١ً 

 
قاَت شَس٠ ضاي١ َأرٛز٠ بأعُاٍ ضًق ْٚٗق ٚقتٌ يألبسٜا٤ َطتٗدف١ أَـٔ املـٛاطٓني ٚايبـال  ٜٚـطسْا بـاعتصاش نبـري إ                 :  املرٜي 

ايطالّ ..  حنكل ٖرا ايًكا٤ َي ايطٝد اجلًٌٝ مساح١ األَاّ ايطٝد ابٛ ايكاضِ اخل٥ٛٞ يٝكٍٛ ن١ًُ ايفصٌ يف ٖرٙ ايصَس٠ اجملس١َ   

 .عًٝهِ مساح١ ايطٝد 

 

 . عًٝهِ ايطالّ ٚزمح٘ اهلل ٚبسنات٘: اخل٥ٛٞ 

 
زأٜتِ ٚمسدتِ مساحتهِ َا قاَت ب٘ شَس٠ ايضالٍ ٚايتخسٜق يف َد١ٜٓ ايٓجف انغسف اٚ غريٖا َٔ َدٕ ايدسام فُا ٖٛ  :  املرٜي 

 ؟ قٍٛ مساحتهِ يف ذيو يف َا اقرتفت٘ ٖرٙ ايصَس٠ 

 
إ ٖرٙ احلا ث١ املؤمل١ مل أنٔ َطًدًا عًٝٗا إن بدد ٚقٛعٗا فٓصحت َٔ ْصحت ٚذنست اْ٘ ن جيٛش قتٌ املـطًِ نُـا     :  اخل٥ٛٞ 

ن جيٛش ْٗق األَٛاٍ ٖٚتو األعساض ٚيهٔ ٚقي َا ٚقي ٚنٓت أمت٢ٓ إ ن ٜهٕٛ ذيو ٚيهٔ ايكدز قدز إ ٜهـٕٛ أَـسًا نُـا       

 . زأٜٓا ٚاألَس اا اهلل

 
ٌٖ يف ذيو خري يًٛطٔ يف ايٛقت ايرٟ ٜتدسض فٝ٘ ٖرا ايٛطٔ اا ايتٗدٜد اخلازرٞ ٌٖٚ يف َا اقرتفت٘ ٖرٙ ايصَـس٠ ْفـي      :  املرٜي 

 ؟ يًٓاع 

 
نال ٚحاغاٙ ، نٝف ٜهٕٛ ايكتٌ ْٚٗق األَٛاٍ ايػخص١ٝ ْٚٗق األَٛاٍ ايدا١َ ٚغري ذيو نٝف ٜهٕٛ ٖرا صاحلًا    :  اخل٥ٛٞ 

 .ٚأَسًا ْافدًا يًػدق ٚيالضالّ بٌ ٖرٙ ق١ً بدٝد٠ عٔ انضالّ 

 

 ؟ إذًا مساح١ ايطٝد اجلًٌٝ َا ٖٛ حهِ ايػسع ع٢ً ٖؤن٤ : املرٜي 

 
ايكتاٍ بني املطًُني يٝظ ظا٥ص ٚنريو ْٗق أَٛاهلِ ٚع٢ً َٔ ازتهق ذيو ايتٛب١ ٚايسرٛع عُا نإ عًٝ٘ َٔ أجيـا    :  اخل٥ٛٞ 

 . ايتػٜٛؼ بني ايٓاع ٚبني املطًُني ٚغري ذيو َٔ املػانٌ ايح مل ْطُي بٗا َٔ قبٌ



 

 

 ٤١ص

 

مساحٞ اهطٚد اجلوٚى اب٘ اهكاضٍ اخل٢٘ٛ ًا ٓٛ كوٌتلٍ اهيت تت٘دٔوْ٘ بٔوا اه ٓورٖ اهصًوسٝ شًوسٝ اهوك ي                 :  املرٙع 

ٗكرهم كوٌتلٍ اه املطوٌني ض٘ا١ داخى اهعساق اٗ يف خمتوف أذما١ اهعامل ح٘ي ٓرٖ اهظآسٝ اهغ٘غا٢ٚٞ ٗاألعٌواي     

 ؟ االدساًٚٞ اهيت اقرتفتٔا 

 
االعٌاي االدساًٚٞ كٌا ذكسُا أُا حمسًٞ ٗعوٟ املطوٌني عاًوٞ اْ ٙٔتٌو٘ا بٔورٖ اهكوكٚٞ ٗٙودفع٘ا ٓورٖ               :  اخل٢٘ٛ 

احلادثٞ اهيت ٗقعت هلٛ ٙع٘د األًّ اه اهب د هٚلْ٘ اهِاع يف أًّ ٗٙعٚػ٘ا كٌا ٙعٚؼ ضا٢س اهِاع ٗاْ اهبوبوٞ بني  

 . اهِاع ٗاهتػ٘ٙؼ أًس حمسَ ٗعوٟ كى  غخـ ٗال بد هٕ ًّ زفع اهٚد عّ ذهم ٗٙسدع اه اهلل تعاه هٚكبى ت٘بتٕ 

 

هكا١ آخس ًع اهطٚد حمٌد  تكٛ اب٘ اهكاضٍ اخل٢٘ٛ دمى      2992آذاز   12ٓرا ٗقد عسض توفاش بغداد هٚوٞ األزبعا١ املؿادف 

مساحٞ األًاَ اب٘ اهكاضٍ اخل٢٘ٛ أكد فٕٚ اقتحاَ اهغ٘غا١ اهعتبات املكدضٞ ، اهؿحّ احلٚودزٜ ، اهسٗقوتني اهعباضوٚٞ            

ٗاحلطِٚٚٞ ٗأقاً٘ا فٚٔا اهطذّ ثٍ قتو٘ا األبسٙا١ ، ٗاْ ٓتم اهعتبات املكدضٞ ٗاهوطو  ٗاهِٔو  ٗاهكتوى أًو٘ز حمسًوٞ يف                 

ٗأٜ عداهٞ حمللٌٞ أضطٔا احملتى ٗدزب ًا ٙطٌٟ    ..  فأٜ اُتفاقٞ ٙتػدق بٔا اهوؿ٘ف ٗاهكتوٞ ..  اهػسٙعٞ االض ًٚٞ 

أمل ٙٔسب أٗي ز٢ٚظ هتوم احمللٌٞ ضاًٛ اجلويب ابّ عوٍ اروسَ اهوطازق ا ود             ..  اهككاٝ يف ٗاغِطّ ٗتى أبٚ  ٗهِدْ 

ٓى ٙطتطٚع اْ ٙتحسن  أٜ           ! ..  اجلويب بعد اهلػف عّ ع قتٕ ًع حماَ ؾُٔٚ٘ٛ ٗهلٌا ًلت  ًػرتن يف تى أبٚ  ؟

فاهبعح ٗحدٖ اهرٜ مشى باالدتجاخ الُٕ حصب  اهوػع      ! ..  إال بت٘دٕٚ ًّ املػسف األًسٙلٛ عوٟ احمللٌٞ ؟(  قاض )  

اهبعح ٗحدٖ اهرٜ أضكط األقِعٞ عّ كى اه٘دٖ٘ ًّ خ ي ذزاعٕ اهك٘ٙٞ املكاًٗٞ اهعساقٚٞ  بفوؿا٢ؤا كؤوا        ..  كوٕ 

فاهفعوى هوبِدقٚوٞ    ..  ٗأظٔس كى فسد اٗ حمتى اٗ ٣ٚٓٞ اٗ ضوطٞ اٗ ُظاَ حلٍ عوٟ حكٚكتٕ ًّ غو  ً٘ازبوٞ اٗ ادعوا١         

ٗادماش هكٚادٝ املكاًٗٞ اهعساقٚٞ اهبطوٞ فارد هوعساق ٗهوعساقٚوني       ..  ٗٓرا كوٕ ادماش هوعساق ..  ٗهٚظ   هوػعازات اهرباقٞ 

ٗاالًٞ ٗاخلو٘د ألبِا٢ٕ اهربزٝ ًّ اهػٔدا١   ٗاخلوصٜ ٗاهعواز هلوى املعتودّٙ احملتووني ٗاملتٔواُٗني ٗاملتخواذهني ٗاهعٌو ١                 

فاهعصٝ هوعوساق ٗاهعوساقٚني ٗاالًوٞ ٗاهِوؿس ألبطاهوٕ اهورّٙ خاقو٘ا ٗمل٘قوْ٘ املِاشهوٞ                     ..  املصدٗدني ألً كا ٗالٙساْ   

ٗهوّ  ..  ًِاشهٞ حتسٙس اهعساق فأحطِ٘ا اهِصاي ٗظو٘ا عوكًٌا يف حو٘ق املعتدّٙ ٗحِظً  يف حوو٘ق املتفوسدني         ..  اهلرب٠ 

ٙلْ٘ بعٚدًا ذهم اهَٚ٘ اهرٜ ضٚدزع فٕٚ طوبٞ املودازع ٗاملعآود ٗطوبوٞ اهلوٚوات اهعوطلسٙٞ ٗكوٚوات اهعووَ٘                   

ًُوس اهلوصا٢ٍ عووٟ كوى اهوؿعد                    اهطٚاضٚٞ ًا ؾِعتٕ املكاًٗٞ اهعساقٚٞ ٗكٚف زكعت ُٗتسكع اجلٚوؼ األً كوٛ 

أخ ًا عووٟ قو٘ات    ( ..  جتسبٞ املكاًٗٞ اهعساقٚٞ )  هػ١ٛ عظٍٚ امسٕ ..  اهعطلسٙٞ ٗاهطٚاضٚٞ يف  ظى اهتذسبٞ اهعساقٚٞ 

االحت ي األً كٛ ٗادازٝ ارسَ ب٘ؽ ٗشًسٝ اهعٌ ١ اهبد١ باٙكاف ًطوطى احملاكٌات اهباطوٞ ٗاط ق ضوسا  األضوس٠     

ٍٗٓ ٙعوٌْ٘ قبى غ ٍٓ آثاز ُٗتا٢ر اهغك  اهعساقٛ ٗهٚتركس اهعٌٚى ُ٘زٜ املاهلٛ ًؿ  ؾوِٖ٘    ..  ٗاملعتكوني كافٞ 

ذهم اْ عٌوٚات املكاًٗٞ اهعساقٚٞ اهباضوٞ تتؿاعد ٗتتعواظٍ ٗتتوطع دا٢ستٔوا اهوػعبٚٞ ٗاجلٌآ ٙوٞ                ..  ُ٘زٜ اهطعٚد 

اهطاخطٞ عوٟ دسا٢ٍ احملتوني ٗعٌ ٢ٍٔ ًٗا فعوٖ٘ ًّ احت ي اهعساق ٗاهطعٛ هتدً ٖ أزقًا ٗغعبًا ٗحكازٝ هورهم ًوّ    

.. فأًا ًع اهعساق اٗ ًوع احملتوى     ..  عوٕٚ اْ ٙوكٍ احملتى ٗأع٘إُ بأك٘اَ ًّ احلذازٝ ..  أزاد اْ ٙلْ٘ ًع اهػع  ٗاملكاًٗٞ 

 . أًا اهػسف اٗ اهعاز ٗضِٚدحس احملتوْ٘ ٗعٌ ٢ٍٔ األذال١ ًٗا ذهم عوٟ اهلل ببعٚد

   
 

 



 

 

 ٥١ص

 بريد القراء

 
ٓثنً فَٔاا ئااو السفاا  يف         ..  ّزدتيا زضال٘ مً القازئ العصٓص األضتاذ أىٔظ الكٔالىٕ املقٔه يف القاٍسٗ  

داخل القطس إصداز جسٓدٗ الثْزٗ الغساٛ ّٓتنيٙ اٌ ٓسٚ جسٓادٗ الثاْزٗ تاْش  يف غاْاز  دغاداد دعاد              

ّىْد اٌ   ىؤكد لألخ العصٓص اٌ جسٓدٗ الثْزٗ تطحب مً مْيعَاا   ..  التحسٓس علٙ ٓد اجملاٍدًٓ األدطال 

فأىت تعله اٌ التيظٔه احلصدإ ياد  ساضا          ..  االلكرتّىٕ ّتْش   دػكل اعتٔادٖ يف كل احملافظات 

اضاف٘ اىل التْشٓع املباغس للجسٓدٗ ماً       ..  دػكل ٓفسح الصدٓق َّٓل  العدّ ّللحصب أصدياٛ ّأحب٘ 

 .   ّلكه ميا كل املْدٗ ّالػكس.. يبل فسّ  ّغعب ّفس  احلصب يف كل احملافظات 

 
 فٔنا ٓلٕ ىص السضال٘

 

 

 
   دطه اهلل السمحً السحٔه

 

 
  الطٔد زٜٔظ حتسٓس جسٓدٗ الثْزٗ احملرتو

 

ّماا دااَا        8002الطالو علٔكه ّزمح٘ اهلل ّدسكاتُ ٓطسىٕ ّاىا أتصفح جسٓدتكه الغساٛ عدد آب   

مً عيآًّ ىضالٔ٘ مً حٔاٗ غعبيا العسايٕ دصْزِ عاما٘ ّمياضالٕ احلاصب داصْزٗ خاصا٘ يف ٍارِ               

الفرتٗ الصعب٘ مً شمً االحتالل الغاغه الرٖ ميس دُ يطسىا العسا  احلبٔب علٙ ٓد فسعٌْ العاصس داْ     

األزعً ّالفسع اجملْع ّىطال اهلل اٌ ْٓفقكه لتقدٓه املصٓد ّاٌ ىاساكه تْشعاٌْ ٍارِ ادسٓادٗ يف               

غْاز  دغداد دعد التحسٓس اىػاٛ اهلل علٙ ٓد اجملاٍدًٓ األدطال دقٔادٗ غأ  اجملاٍادًٓ عاصٗ ادسأٍاه          

الدّزٖ الرٖ ىسضل لُ التحٔ٘ ّالطالو مً خاللكه ّاهلل ّاكا  ّالياصس للعاسا  ّأٍلاُ الاػسفاٛ  ماع                 

 .التقدٓس 

 أىٔظ الكٔالىٕ القاٍسٗ مصس



 

 

 ٦١ص

 

اجلامعات واملعاٍد االزدىية ، التيظيمه   –  وزدت اىل اجلسيدة زسالة مً زفاقيا األعزاء يف نتلة نفاح الطلبة

وٍه حييوٌ اجلَد االعالمي الري تكوو بُ جسيمدة   ..  الطالبي حلزب البعث العسبي االشرتاني يف قطس االزدٌ 

ومحلت السسالة الهسمية بياٌ نتلة نفاح الطلبة يف ذنسى أطالقَا السابطمة ويمشس      ( ..  الثوزة )  احلزب 

أسسة حتسيس جسيدة الثوزة  اٌ تكدو شهسٍا اجلزيل اىل زفاقيما األعمزاء يف التيظيمه الطالبمي االزدىمي واىل              

وىعاٍدٍه اٌ صبح التحسيس ستشسم مششُ عمً   ..  نل مواطً عسبي يف ازض العسوبة مً احمليط اىل اخلليج 

 .  وما اليصس إال مً عيد اهلل العزيز الهسيه .. قسيب 

 

 ..فينا يلي ىص السسالة 

 

 

 

 
 حتية العسوبة و اليضال

  

  
حنييهه أيَا السفام األبطال ، يا أصحاب األقالو الشسيفة ، أيَا اجملاٍدوٌ األبطال و الشيوف املشسعة للدفاع    

عً العسام و األمة و البعث العظيه ، ملا تكوموٌ بُ مً دوز بطولي عظيه و أىته حتنلوٌ زاية اإلعالو احلسبمي و     

 .الشياسي احلس ، و معُ حتنلوٌ مشعل احلل و احلكيكة لهل أبياء األمة و اإلىشاىية 

  

اجلامعمات و املعاٍمد األزدىيمة ، التيظيمه الطالبمي حلمزب البعمث العسبمي                      -  إىيا يف نتلة نفماح الطلبمة       

اإلشرتاني يف قطس األزدٌ إذ حنييهه و ىهرب جَدنه اإلعالمي ، ىعتربنه مدزستيا يف اإلعالو احلزبي 

، و ىكتبص ميهه مبادئ و أدوات اإلعالو البعثي املكسوء ، ملا لهه ممً طويمل البماع و نبمرب اخلمربة يف ٍمرا               

 .اجملال 

  
  دمته للعسوبة و اليضال

 و لسسالة أمتيا اخللود
 

 

 

 



 

 

 ٧١ص

 

 ُيكذُب عقلي

 سوريا –ياسز أجلميلي 

 

 



 

 

 ١ص

 

 ؟..هل تعلم 
 نبيل امحد                                                                     

 
أعسبت أٚضاط عساق١ٝ َع١ٝٓ مبساقب١ ظاٖس٠ اضتشصسا٤ ايسشطاا اااازٟ ٚالشايٞ عشٔ اعتكااٖشا اضشتُساز  شٛزط                                .  1

َشصة٠   عًش٢      ..  َٚا ٜط٢ُ ضٝاضٝني باضتخداّ الاٍ ايعاّ اغساض شخع١ٝ      (   أبٓا٤ َطؤٚيني )  ٚ (   َطؤٚيني ) 

ضبٌٝ الجاٍ اىل  ٛفس َعًَٛات أفاا بٗا عساقٕٝٛ َٔ أبٓا٤ حمافع١ ايٓجش  عًش٢ ضشبٌٝ الجشاٍ  تعًشل  بالدعشٛ              

 :  ؤند ( عُاز عبد ايعصٜص طباطبا٥ٞ حهِٝ ) 

 
                 قٝاَ٘ بااضتحٛاذ ع٢ً التٓصٙ ايكسٜب َٔ ضاح١ ثٛز٠ ايعشصسٜٔ   ايٓجش  ٚبٓاٜش١ ايبًدٜش١ ٚهًٜٛشٗا اىل

َكرب٠ خاظ١ بعُ٘ الكبٛز حمُد باقس احلهِٝ ايشرٟ   ٜبشل َشٔ هشطدٙ   اْسجشاز ايٓجش  ما ايشطُع١                   

ايط١٦ٝ ٚايرنس٣ ايبصع١ عٔ ممازضات ايتعرٜب اييت نإ ٜكّٛ بٗا ضد األضس٣ األبطشاٍ   اقسشاا األضشس       

 .ااٜسا١ْٝ 

            اضتحٛاذٙ ع٢ً أزاض ٚبطا ني   َٓطك١ حبس ايٓج  ٚايبد٤ ببٓشا٤ َطتشصس٢ ٚعُعشات ضشه١ٝٓ خاظش١

ٚاألْه٢ َٔ ذيو اْ٘ هًب آاف ايعٛا٥ٌ ااٜساْٝش١ هشت ششعاز مضشتخداّ األٜشدٟ ايعاًَش١ ااٜساْٝش١                  ..  ب٘ 

 . آٜاز يًعاٌَ ايعساقٞ 3000آٜاز زا بًا ًَٜٛٝا يًصغٌٝ ااٜساْٞ ٚ  0000ٚالعٝب١  اْ٘ ٜدفع 

    ًٞ( نشسّ ا  ٚهٗش٘      )  اضتٛىل آٍ احلهِٝ ع٢ً األزاضٞ الط١ً ع٢ً حبس ايٓج  ٚايكسٜب١ َٔ َصاز األَاّ ع

 .بغ١ٝ هًٜٛٗا اىل فٓاام ضٝاح١ٝ 

             ضٝطس٠ آٍ احلهِٝ ع٢ً اااز٠ َطاز ايٓج  الدْٞ بٗدف اضتخداَ٘ يصت٢ ااعُاٍ َٚٔ ذيشو ماخشاٍ ايشط

 . ٚاحلصٝص١ ْٚكٌ أٟ َطؤٍٚ اٜساْٞ هت غطا٤ شٜاز٠ ايعتبات ايد١ٜٝٓ

 

 

إ ايٛاٜات التحد٠ ااَةن١ٝ أْسكت حت٢ ٖشرا ايعشاّ         11/1/2001أفاا  كسٜس حهَٛٞ أَةنٞ ظدز ّٜٛ .  2

عشٔ َشعااز    (  ْٜٝٛشٛزى  شا ص     )  ًَٝاز اٚاز ع٢ً شسنات ايتعٗدات اا١َٝٓ   ايعسام   ْٚكًت ظحٝس١      100

إ ٚاحشدًا َشٔ بشني نشٌ دشط١ اٚازات أْسكشت عًش٢                  (  َهتب الٛاش١ْ بايهْٛغسس )  َطًع١ ع٢ً  كسٜس 

ذٖب اىل شسنات ايتعٗدات اا١َٝٓ   اييت  كدّ خدَات أ١َٝٓ يًجٝشض األَةنشٞ ٚاألهٗشص٠          (  حسب ايعسام )  

ااخس٣   ايعسام   فام فٝٗا اعداا التعٗدٜٔ األَٓٝني حجِ ايكٛات ااَةن١ٝ ٖٓاى   ٚفام اعتُاا ايبٓتشاغٕٛ     

ااَشس ايشرٟ اثشاز  شطا ات        ..  ع٢ً التعٗدٜٔ  األَٓٝني   ايعسام   أٟ حسٚب أخس٣ خاضتٗا ايٛاٜشات التحشد٠         

قا١ْْٝٛ   ٚضٝاض١ٝ هدٜد٠ حٍٛ مذا َا أظبحت أَةنا أنشجس أعتُشااًا عًش٢ اشٝشٛط ا اظش١   حشسٚب               

 . ايكسٕ ايٛاحد ٚايعصسٜٔ

 

عًٝش٘  )  نصست َعااز عساق١ٝ اع ١َٝ إ ٚفٛاًا َٔ ايعٗا١ٜٓ ايٝٗشٛا  كشّٛ بصٜشاز٠ َسقشد ايٓشا ذٟ ايهسشٌ                   .3

ٚإ هٗشات   ..    حمافع١ بابٌ َٚٔ بني ٖؤا٤ ممٔ ناْت عا٥  ِٗ  كِٝ   ايعسام قبشٌ ا ُشطٝٓٝات     (  ايط ّ 

َصب١ٖٛ  عٌُ هت غطا٤ الها ب ايطٝاح١ٝ  تٛىل اضتكباٍ ٖؤا٤ ٚمٜٛا٤ِٖ  طٛاٍ َد٠ بكشا٥ِٗ   الدٜٓش١           

ٚإ    احله١َٛ ايع١ًُٝ  عٗدت بتٛفة احلُا١ٜ اا١َٝٓ يًصٚاز ايعٗا١ٜٓ خ ٍ شٜاز ِٗ لسقشد ذٟ ايهسشٌ اٚ           

 .  ايعصٜس    ايعُاز٠ َٓر حلع١ ٚظٛهلِ حت٢ َغااز٠ بعضِٗ 

 



 

 

 ٩١ص

 !!الصور املربجمة 
 

    
 

   
 

 ؟



 

 

 ٠٢ص

 العمليات اجلهادية للمقاومة العراقية الباسلة 

 القيادة العليا للجهاد والتحرير

 
 ٠٢٢٢الفعاليات اجلهادية لسرايا سارية اجلبل لشهر متوز 

 ٠٢٢٢الفعاليات اجلهادية جليش املؤمنني لشهر متوز 

 مكان الفعاليح الجهاديح   الفعالـيح الجهاديـــح الىقد الراريخ خ
 قاطع عملياخ تغداد عجلح همز  وصة عثىج لدوريح أمزيكيح وإعطاب 1011 7/ 7 1

 قاطع عملياخ صالح الديه إطالق صاروخ كاذيىشا على القاعدج األمزيكيح 0111 7//1 0

 قاطع عملياخ صالح الديه ملم على القاعدج األمزيكيح 20ذم إطالق ثالثح قذائف هاون  1111 7//0 /



 

 

 ١٢ص

 ١٠٠٢الفعاليات اجلهادية جليش احلمسة لشهر متوز 

 
  العمليات اجلهادية لسرايا عمر الفاروق اجلهادية

 مكان الفعاليح الجهاديح الفعالــيح الجهاديـــح الىقد الراريد خ

 قاطع عملياخ تغداد عجلح همر  ذصة عثىج لدوريح أمريكيح وإعطاب 1300 7/ 5 1

 قاطع عملياخ صالح الديه إطالق صاروخ كاذيىشا على القاعدج األمريكيح 2100 14/7 2

 قاطع عملياخ الرأميم على دوريح أمريكيح وذدمير عجلح همر ومه فيها  c5kإطالق صاروخ  1100 22/7 3

 قاطع عملياخ صالح الديه .إطالق صاروخ كاذيىشا على القاعدج األمريكيح  1230 25/7 4

  العمليات اجلهادية لكتائب العس والكرامة

 مكان الفعاليح الجهاديح الفعالــيح الجهاديـــح  الىقد الراريد  خ

 1 16/7 1300 

وصة عثىج على سكح الحديد لقطار وقل المىرجاخ الىفطيح لمىع 

سرقرها مه قثل الحكىمح العميلح رفعد العثىج مه قثل جهح 

 مجهىلح

 قاطع عملياخ صالح الديه

2  28/7 900 
وصة عثىج لدوريح أمريكيح وذم كشفها مه قثل عمالء العدو 

 وجىاسيسه
 قاطع عملياخ صالح الديه

********************** 

 2008الفعاليات اجلهادية لسرية عمر بن جندب الغفاري لشهر متوز 

 ا لاماك ا ن  ا لافاع ا لاياح   ا ل جاهاا د ي ح  ا لار ا ر ياد  خ

 قاطع سامراء/ عملياخ صالح الديه  2100ذدمير عجلح همر أميركيح في الساعح  3/7/2008 1

واآلذر  C.A.Tقصف كليح القىج الجىيح تصاروذيه أحداهما  15/7/2008 2

 كاذيىشا تالساعح الثاويح مه تعد الظهر

 المركز/ عملياخ صالح الديه 



 

 

 ٢٢ص

 

  جانب  من  العنليات  اجلهادية

 8002جليش رجال الطريقة النقشبندية لشهر متوز  

  



 

 

 ٣٢ص

 

 



 

 

 ٤٢ص

 نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق يف الذكزى الثامنة والعشزين

  للعدوان االيزاني الغاشم على العزاق 

ٍَ َّ اهسَِّحي ٌَ ِٕ اهسَِّح ٍَ اهٍو  ِبِط

 
ََِحِصُب اهَبِعِح اهَعَسبي االِشِتَساكي                                              ُأًٌة عَسِبيٌة َواِحَدة       ذاُت َزضاَهٍة  اِهَدة 

             قيادة قطس اهعساق                                                                           وحدة    حسية   اشرتاكية 

 ًلتب اهجقافة واالعالَ            

 

 

 

 بيان اىل أبناء شعبنا اجملاهد

 يف الذكزى الثامنة والعشزين للعدوان االيزاني الغاشم على العزاق 

 

 

 

 
 يا أبِاء شعبِا األبي 

 
وشعبِا اهبطى ُيجابٕ االحتالالي     ..  َتٌُس َعويِا اهيوَ اهركسى اهجاًِة واهعشسوْ هوعدواْ االيساُي اهغاشٍ عوى اهعساق  

األًريكي واهتغوغى االيساُي بوضائى املقاوًة اهباضوة كؤا ففي ًجى ٓرا اهيوَ قبى مثاُية وعشسيّ عاًًا قصفت    

املدفعية االيساُية اهجقيوة ًِدهي وشزباطية واهِفط َاُة واحتوت اهقوات االيساُية املخالافس اددوديالة اهعساقيالة           

فجالاءٍٓ زد اهعالساق اهواضالل اهلبالري          ..  وقد تسافَق ذهم باهتٔديدات اهطافسة جلالوشة اهِظاَ االيساُي باحتالي اهعساق      

غالري أُٔالٍ واوالووا عالدوأٍُ وزفالبوا ًبالادزات             ..  عوى عدوأٍُ اهغاشٍ يف اهجاُي واهعشسيّ ًّ أيووي ًّ اهعاَ ُفطٕ 

اهعساق كؤا بى وًبادزات دوي عدَ االحنياش وًِظٌة املؤمتس االضالًي هوقف إطالق اهِاز مما حدى ظيشِا اهباضالى   

وشعبِا األبي خلوض ًعسكة اهقادضية اهجاُية اهباضوة عوى إًتداد مثاُي ضِوات حطوَ كاُت َامتتٔالا ًعالازن        

وًّ ثٍ ًعازن حتسيس   اهصبيالدات        ..  8811اهتحسيس اهلربى اهيت ابتدأت بتحسيس اهفاو يف اهطابل عشس ًّ ُيطاْ عاَ 

وجمِوْ وبقية األزاضي اهعساقية امُلحتوة وحتى ُصس اهعساق امُلبني بى ُصس اهعسب أمجعالني يف اهجالاًّ ًالّ عب عالاَ             

واهري أَقَض ًباجل ادوف األًريكي اهصٔيوُي اهفازضي   فلالاْ اهعالدواْ اهجالثيالل اهغاشالٍ  وادالصاز              ..  8811

واحتالهالٕ يف اهتاضالل ًالّ         3002اجلائس وًّ  ثٍ اهعدواْ األًريكي اهربيطاُي اهصٔيوُي يف اهعشسيّ ًّ عذاز عالاَ    

 ُيطاْ ًّ اهعاَ ُفطٕ  وهقد أدى اهِظاَ االيساُي 

 



 

 

 ٥٢ص

خزماتى اللٌجغتَْ ًاالعتدباصٍْ للمحتلني االمريكان بل ان قٌات فَلق القزس االٍضانُ ًعصابات بدزص ًزدظ       

الزعٌّ العمَلْ طعنت العضاق يف ظوضي إس ناصضًا امُلحتلني فجإًا غظاّ ًعمدءٕ مدط طداٖضات انيتلدني االمريكدان              

مبتوجني مط أعَارهم بدازتء  العدضاق و ًلقدز مداصس النادار االٍضاندُ يف ظدل االزتدء  ا مريكدُ                       ..  ًرباباتوم 

ُمجدغزا   ..  ًمعاًنتى أبصط صَغ التغلغل ًالتزخل الغَاعُ ًاالقتصارِ ًالعغلضِ ًا مين ًاملدابضاتُ يف العضاق   

مبماصعاتى االجضامَْ إعتمضاص عزًانى علٓ العضاق و ًما طالت املزفعَدْ االٍضانَدْ اليقَلدْ ًيف الدشكضٔ اليامندْ              

ًالعصضٍن لعزًانوم الغاشم ُتٌاصل قصف امُلزن ًالقضٔ احلزًرٍْ  يف مشا  العضاق يف جٌمان ًبصزص ًصءح الزٍن 

فأصعدل مدم االً      ..  بتنغَق كامدل مدط زظبدُ  مدغعٌر اليطاندُ ًجدء  اليالبدانُ                  ..  ًصاٍات ًقلعْ رطّ ًغريها 

للتنغَق ًالتديَط املدصك  لتملدني احلدظبني اللضرٍدني          (  بضهم صاحل )  ًأصعل مم اليانُ (  نَجضفان اليطانُ )  

 .العمَلني من علذ كضكٌ  ًالغري قزما  علٓ طضٍق جتظْٖ ًتقغَم العضاق 

 

 
 ٍا أبنإ شعبنا املقزار 

 

أبندإ شدعبنا ا بدُ عدي          نهاكإليف الٌقت الشِ تتٌاصل فَى زلقات امُلديط  ا مريكُ الصوٌَنُ الفاصعُ بالتتابط 

عملَات االبارّ املتٌاصلْ يف بغزار ًالبصضّ ًنَنٌٔ ًرٍاىل ًمَغان ًبابل ًغريها من مزن العضاق و ًيف الٌقت الشِ  

اليت تضٍز اعتبازْ العضاق ًإرامْ ازتءلدى ًصههدن وضًاتدى         (  اتفاقَْ االسعان )  تتٌاصل فَى اجلوٌر انيمٌمْ لتٌقَط 

ًيف مقزمتوا النفط لألمريكان ًعمءٖوم و ًيف الٌقت الشِ تتٌاصل فَى املقاٍضات ًالصفقات املضٍبْ بني أطدضا     

ٍُغمٓ العملَْ الغَاعَْ من العمءٕ املظرًجني  مريكا ًاٍضان بغَْ تقغَم العضاق ًتفتَتدى اىل كانتٌندات          ما 

فأن أبنإ شعبنا اخلريٍن ًمقاًمتدى الباعدلْ ًيف مقدزمتوم دلاهدزِ البعد                 ..  طاٖفَْ ًعضقَْ هظٍلْ ًمتقاتلْ 

ٌٍاصلٌن َفضهحوم للمدييات املضٍبْ ًاملصبٌهْ بشات احلماعْ اليت ٌٍاصلٌن فَوا عملَاتوم اجلوارٍْ الباعلْ ضز 

انيتلني االمريكان ًأعٌانوم ًعمءٖوم مبا أصعبوم و فضازٌا ٍتٌعدلٌن بدصتٓ الٌعداٖل اجوداا مقاًمدْ شدعبنا                  

 .عي التٌاطآت ًاملغاًمات االمريكَْ االٍضانَْ القتغار املصاحل ًالنفٌس .. الباعلْ 

 
بَزه تعاظم ًعُ أبنإ شعبنا ا بُ ًعصاٖضي ا صَلْ ًخصٌصا  يف الفدضات االًعدط ًاجلندٌ   مبدداطض االزتدء                  

ا مريكُ ًالتغلغل االٍضانُ قز أفصله خميياتوما اللَٗمْ يف تأجَج االقتتا   الياٖفُ بدل ًاالقتتدا  بدني أبندإ           

الياٖفْ الٌاززّ كما جضٔ ًجيضِ يف االنباص ًالبصضّ ًمَغان  ًكضبءٕ ًبغزار ًغريها من مزن العضاق الدصابضّ   

علٓ  ضَم انيتلني االمريكان ًجضاٖم املٌعار   الصوٌَنُ ًاملتغلغلني االٍضانَني من قٌات ما ٍدغمٓ فَلدق القدزس        

ًعصابات الفغار املالُ ًاالراصِ اليت نوبت ًُتٌاصدل نوبودا لنفدط العدضاق           ..االٍضانُ ًمَلَصَاتوم االجضامَْ العمَلْ 

ًّجْ  مريكا ًاٍضان   ًاليت إعتمضأت نوب وضًات العضاق حتت .. ًوضًاتى ًمالى العار عي احللٌمْ العمَلْ امُلظر

 



 

 

 ٦٢ص

 
والدعوات اللاذبة لالىفتاح على دول العامل واليت  ععيتيف    عطقاتاع يتا الفعلايتة             ( ..  االستجنار واالعنار )  يافطات 

عشلاه ىفط العراق وثرواعه لالجاىب على حشاب جيتو  ببييتاا العيتراق اال يتالا وذب يته بيتا وحرميتاى ه ميتً ببيتشط                       

.. باَد اٌ متاومة شعقيا عتوا ا بوجه احملتلني االمريكاٌ واملتغلغلني االيراىاني ..  خدمات املاا والل رباا والوقود 

 . وحتى ىدحر خمططات املعتديً مً كا  يف ولوٌ 

  

 .وما اليصر إال مً عيد اهلل العزيز احللاه 

 . واهلل بكرب

 .ولادشة اخلاسئوٌ 

 

 

 

 
 قايتيتيتادة قطيتر العيتيتيتراق                                                             

 ملتب الجتافة واالعالو                                                            

 و ٨٠٠٢  الرابع مً بيلول                                                              

 بغيتيتداد امليصيتيتورة بالعيتيتز بإذٌ اهلل                                                             

 

 موقعنا على االنرتنت                                                             بريدنا االلكرتوني                               

Althora/com.almansore.www://http                  com.yahoo@2008althora 
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