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االفتتاح١ٝ
يف ايثأَ َٔ ٖزا ايصٗش حتٌ عًٓٝا ايزنش ٣احلادٚ ١ٜايعصش ٕٚيـٝـّٛ
ايٓصش ايعظ ِٝيف ايثأَ َٔ آب عاّ ْ ّٜٛ 1٢١١صـش ايـعـشام ٚايـعـشب
أمجعني ٚاملظًُني بٌ ٚاإلْظاْ ١ٝنًٗا فٗ ّٜٛ ٛاألٜاّ حبل ٚحكـٝـكـ١
 ّٜٛٚدحش ايعذٚإ اإلٜشاْ ٞايغاشِ عً ٢ايعشام بعذ مثإ طـٓـٛام َـٔ
دلابٗام حامسَٚ ١عاسى ضاس ١ٜتهًًت بٓصش احلل عـًـ ٢ايـبـا ـٌ
فًكذ اطتٗذف ايعذٚإ اإلٜشاْ ٞقًع ١ايٓٗٛض ايعشب ٞاجلذٜذ يف ايعشام

أبٓا ٤شعبٓا ايبطٌ ُٜخ ٕٛٝايزنش ٣احلاد١ٜ
ٚايعصش ٜٔي ّٛٝايٓصش ايعظ ِٝيف ايثأَ َٔ
آب عاّ 1٢١١
اجملاٖذ عض ٠ابشاٖٝـِ ايـذٚس ٟـ ٞجـٗـاد
املكا ١َٚايباطًٚ ١تشنٝعٗـا يـًـُُـخـتـًـني
ٚاالَرينإ ٚعُال ِٗ٥األرال٤

أبٓا ٤شعبٓا اجملاٖذ ٜٛاصًَ ٕٛـطـايـبـتـٗـِ
بإ الم طشا األطشٚ ٣املعتكًني يف طـجـٕٛ
االحتالٍ ٚطج ٕٛحه ١َٛاملايه ٞايعُ١ًٝ

بهٌ َا َثًت٘ َٔ حتذ ٚدلابٗ ١حاصَ ١يًهـٝـإ ايصـٗـٝـْٛـَٚ ٞـا
قذَت٘ َٔ دعِ فعاٍ يًُكا ١َٚايفًظط ١ٝٓٝايباطًٚ .. ١قـذ دم ٖـزا
ايٓصش املبني ْاقٛس اخلطش يًخًف األَرين ٞايصٗ ْٞٛٝايفاسط ٞفصٓٛا
عذٚاِْٗ ايثالثٝين ايغاشِ يف ايعاّ  1٢٢1ايز ٟطبك٘ ٚسافك٘ ٚاطـتـُـش
بعذ ٙاحلصاس اجلا٥ش ايزَََٗ ٟذ يعذٚاِْٗ اآلثِ ٚاحتالهلِ يـًـعـشام يف
ايتاطع َٔ ْٝظإ عاّ ٚ2003ايز ٟتفجشم إصا ٙ٤اششف ٚأسٚع َـكـاَٚـ١
باطً ١يف ايتاسٜخ ٚاييت نبذم احملتٌ األَرين ٞاخلظـا٥ـش ايـبـاٖطـ١
ٚاهلضمي ١ايهرب ٣املشٜش ، ٠نُا شَشرَت عًُٝت٘ ايظٝاط ١ٝايـز ٟسا
ايصشاع ٜٓخش أ شافٗا ايعُٚ ، ١ًٝساحت حه ١َٛاملايهـ ٞايـعـُـٝـًـ١
تتٛطٌ بايعُاي ١املضدٚج ١ألَرينا ٚإٜشإ َٔ تٓفٝز ايعُ ٌٝاملايـهـٞ
الَال٤ام خآَ ٞ٦يف تعضٜض ايٓفٛر ٚايتغًغٌ اإلٜشاْـ ٞيف ايـعـشام ا
اطتكباي٘ يباٜذٕ يف ايعشام  َٔٚثِ اطتذعا ٘٥ا ٚاشٓطٔ يـتـكـذٜـِ
فشٚض ايطاعٚ ١ايٛال ٤الٚباَا ٚيتأنٝذ سٖٔ اقتصاد ايعشام يالقتصـاد
ايشأمساي ٞايعامل ٞعرب َا أمسا ٙتصجٝع االطتثُاس ٚاألعُاس َٚا ٜافـطـ١
تأنٝذام اٚباَا عًَ ٢ا ٜظُ ( ْ٘ٛاملصاحل ) ١إال َٔ قب ٌٝرس ايـشَـاد
يف ايع ٕٛٝيف ذلاٚي ١با٥ظ ١يًٓٚ َٔ ٌٝحذ ٠فصا ٌ٥املكاَٚـٚ ١ايـكـ٣ٛ
ايٚ ١ٝٓ ٛايكٚ ١َٝٛاإلطالَ ١ٝاملٓاٖط ١يالحتالٍ ٚ ،يهٔ خاب فأهلـِ
فكذ نإ ريو َذعا ٠يشص صفٛف املكاٚ ١َٚتصـعـٝـذ عـُـًـٝـاتـٗـا
اجلٗاد ١ٜضذ احملتًني األَرينإ ٚحت ٢إخشاج آخش جٓـذ ٟأَـرينـٞ
ٚبًٛغ ضف ١ايٓصش ٚايتخشٜش املبني ٚايصاٌَ ٚبٓا ٤ايعشام املظتكٌ ايكـٟٛ
احلاٌَ أبذاً يصعً ١ايثٛس ٠ايعشب ١ٝيتٓري دسٚب أبٓا ٤االَٚ ١اإلْظاْـٝـ١
مجعا ٤حن ٛرس ٣ايشفعٚ ١ايظؤدد ٚاالستكا. ٤
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ص٣
ايجٛص ٠اييت اصتهظت عً ٢جتضب ١ثٛصات األَ ١ايٛطٓٚ ١ٝايك ١َٝٛاجملٝز ٠ثٛصَ ٠صض ايعضٚب ١يف ايجايح ٚايعؾض َٔ ٜٔمتٛط عاّ ٚ ٢٥٩٣ثٛص ٠ايعضام ايٛطٓ ١ٝايهربى ٣يف ايضابرب
عؾض َٔ متٛط عاّ  ، ٢٥٩١ثِ عضٚؼ ايجٛصات يف ايجأَ َٔ ؽباط عاّ  ٢٥٩٤ثِ ايجأَ َٔ آساص عاّ  ٢٥٩٤يف عٛصٜا اذتبٝب ١ثِ ثٛص ٠اي ُٔٝثِ ادتظا٥ض ثِ ثٛص ٠فًغطني .
إٕ ثٛص ٠ايعضام ايبٝطاَ ٤جًت جٖٛض تًو ايجٛصات ٚخالصتٗا يف اإلصار ٠اذتض ٠ايك ١ٜٛايعظ ّٚثِ يف ايٓظٚع إىل اذتضٚ ١ٜايتحضص ٚاالعتكالٍ ثِ يف ايتطً إىل ايٛحزٚ ٠ايتٛحز ثِ
يف ايعظّ ٚاإلصضاص عً ٢ايتػٝري ادتشص ٟايؾاٌَ يٛاق ؽعبٓا ٚاَتٓا املتدًف املضٜض ثِ يف ايتصُٚ ِٝايعظّ عً ٢تجٜٛض نٌ عٛاٌَ ارتري ٚاإلبزاع ٚايتجزر ٚايبطٛيٚ ١ايفربزا ٤يف
أبٓا ٤ؽعبٓا ٚاَتٓا فاْطًكت َٓش َٜٗٛا األ ٍٚيف ٚع ٞؽاٌَ ٚعُٝل ملغؤٚيٝاتٗا ايتاصخي ١ٝايٛطٓٚ ١ٝايكٚ ١َٝٛاإلْغاْ ١ٝفٛضعت بضْازتٗربا ايهفرباح ٞاالعربتاتٝج ٞبعٝربز
املز ٣عً ٢أعاؼ أٚيٝات األٖزاف ايٛطٓٚ ١ٝايك ١َٝٛايغتاتٝج ١ٝأٚال ثِ اذت ١ٜٛٝثِ املُٗ ١ثِ املُٗ ١ثِ اييت تًٗٝا  ،يف َغريٚ ٍ٠طٓ ١ٝن ى ٣غٓٝرب ١بايعطرباٚ ٤ايفربزا ٤حافًرب١
بايتجزٜز ٚاإلبزاع وباالنجازات ٚاالْتصاصات ايتاصخي ١ٝاهلا ، ١ً٥فٓكًت ايعضام ٚاألََٓ َٔ ١حزص اهلبٛط ٚايترٚ ٟايٝأؼ ٚايكٓٛط ٚايتغً ِٝيًك ٣ٛايطاَع ١يف خريات األَ١
َٔ االَىٜايٚ ١ٝاالعتعُاص ٚايصٗٚ ١ْٝٛٝصنٝظتٗا ايهٝإ املغذ يف قًب ٚطٓٓا إىل عًُِ ايصعٛر ٚايغُٚ ٛايتأيل ٚايتطً إىل غز جزٜز  ،تع ٝز األَرب ١فٝرب٘ رٚصٖربا ايتاصخيربٞ
ايضعاي ٞيف َغري ٠اإلْغاْ ، ١ٝفهإ اهلزف األمس ٢يًجٛصٚ ٠قٝارتٗا ايباعً ٖٛ ١إٔ ْك ِٝيف ايعضام أ ٍٚقاعز ٠صًبَٚ ١ت ١ٓٝالْطالق ١األَ ١يف َغريتٗا ايهفاح ١ٝيتحكٝل
حضٜتٗا ٚٚحزتٗا ٚيه ٞتبين عًٗٝا جتضبتٗا ارتاصٚ ١تك ِٝفٗٝا ْظاَٗا االؽتان ٞايزميكضاط ٞاذتض املٛحز  ،فاْطًكت ٖش ٙايجٛص ٠ايعظَٓٚ ١ُٝش بربظَٜٗٛ ٚربا األ ٍٚإىل
حتضٜض ايعضام ٚايعضاقٝني عٝاعٝا ٚاقتصارٜا ٚاجتُاعٝا َٔ نٌ َا ٜعٝل اْطالم ايؾعب ايعظ ِٝحن ٛبٓا ٤جتضبت٘ ايٛطٓ ١ٝايك ١َٝٛاذتطاص ، ١ٜفهاْت خطٛتٗا األٚىل ٖربٞ
تصف ١ٝؽبهات ايتجغػ ٚايعُايٚ ١ارتٝاْ ١فحصًت اْتفاض ١ايجالثني َٔ متربٛط األغربض ثربِ اإلجٗرباط عًرب ٢ؽرببهات ٚخالٜربا ٚبربؤص ايتجربغػ األَضٜهٝربٚ ١االْهًٝظٜرب١
ٚاإلعضاٚ ، ١ًٝٝ٥اييت ناْت تعؾعؿ يف عضاقٓا اذتبٝب تعبح بغٝارت٘ ٚتٓتٗو أَٓ٘ ٚحضَات٘ َٚكزعات٘  ،فاجتجتٗا َٔ األعُام .
َٓٚش سيو اي ّٛٝقز أعًٓت االَىٜايٚ ١ٝايصٗٚ ١ْٝٛٝعُالٗ٥ا يف املٓطكٚ ١يف ٚطٓٓا ايهبري حضبٗا ٚزتابٗتٗا ٚتصزٜٗا يتًو ايجٛص ٠ايفت ١ٝاملتحفظ ، ٠فغدضت نٌ طاقاتٗربا
يكتًٗا ٚٚأرٖا نُا فعًت َ ثٛص ٠ايضاب عؾض َٔ صَطإ ٚقبًٗا َ ثٛص ٠ايضاب عؾض َٔ متٛط ٚنُا فعًت َ ثٛصٜٛ ٠ي ٛٝيف َصض ٚثٛص ٠ايٚ ُٔٝنُا فعًت ٚتفعٌ ايَ ّٛٝ
ايجٛص ٠ايفًغط ، ١ٝٓٝفُطت ثٛص ٠ايغاب عؾض ايجالثني َٔ متٛط يف َغريتٗا غري أبٗٚ ٍ١ال ٚجً٘  ،فأصزصت قاْْٛا جشصٜا يإلصالح ايظصاع ٞس ٟايربضقِ  ٢١يربغٓ ٢٥١١ ١فأْٗربت
ض ألًٖٗا ٚعزْا إىل َبزأ األصض ملٔ ٜفًحٗا  ،ثربِ َربطت ثربٛص ٠متربٛط يف ارتطرب ٠ٛايجاْٝرب ١إىل
َظاٖض اإلقطاع ٚاالعتحٛاس ٚايعبٛر ١ٜيف ايضٜف ايعضاق ٞإىل األبز ٚعارت األص ُ
حتؾٝز نٌ طاقات ايؾعب ٚإَهاْات٘ يظجٗا يف َغري ٠ايزفاع عٔ ايٛطٔ ٚاألََٚ ١غري ٠ايبٓا ٤اذتطاص ٟاييت جا٤ت حتٌُ صاٜت٘ ٚتبؾض بكز ، َ٘ٚفأقاَت قٛاعربز ادتبٗرب١
ايٛطٓٚ ١ٝايك ١َٝٛايتكزَ ، ١ٝثِ اْطًكت يف ارتط ٠ٛايجايج ١إىل حتضٜض ايجضٚات ايٛطٓ َٔ ١ٝقبط ١االَىٜايٚ ١ٝاالعتعُاص  ،فكز ناْت ٖش ٙارتربريات تربُربغضم ٚتٓٗربب عًرب٢
َز ٣عؾضات ايغٓني  ،فأممت ايٓفط يف أؽج ٚأجضأ قضاص اختشت٘ ايكٝار ٠يف سيو ايظَٔ  ،تًو ادتضأٚ ٠ايبغايٖ ١ظت اذتظب ايؾٛٝع ٞايعضاق ٞاذتًٝربف يف ادتبٗرب ١ايٛطٓٝرب١
ٚايك ١َٝٛايتكزَ ١ٝفكز نإ َتررا بصزر ايتأَٚ ِٝال ٜض ٣بإ ايجٛص ٠قارص ٠عً ، ٘ٝثِ أعكب قضاص ايتأَ ِٝقضاصاتٌ أخض ٣حضصت نٌ ثضٚات ايعضام ٚٚضعتٗا حتت االعتجُاص
ايٛطين املباؽض نايٓفط ٚايهىٜت ٚايفٛعفات ٜٚ ..عًِ ؽعبٓا األبٜٚ ٞتشنض َا ناْت عً ٘ٝأععاص املؾتكات ايٓفطٚ ١ٝتٝغض ٚجٛرٖا بني ٜز َٚ ٜ٘سيو نً٘ نٓا ْربصزص
ايفا٥ض َٔ ٖش ٙاملؾتكات إىل اغًب ر ٍٚادتٛاص .
ثِ اْطًكت ايجٛص ٠املباصن ١يف ارتط ٠ٛايضابع ١يتجٜٛض ٚتطٜٛض ٚإصالح ايضٜف املتدًف ٚاحملض َٔ ّٚابغط َكَٛات اذتٝا ٠اإلْغاْٜ ١ٝعرباْ ٞا دتربٛع ٚايعربضٚ ٟايتدًربف املزقرب
ٚاملضض ٚاألَ ١ٝايٛاعع ١يف صفٛف أبٓا .. ٘٥فأق ٍٛيهِ ٜا أبٓا ٤ؽعبٓا األبٚ ٞاْتِ تعضفٜ ٕٛكٓٝا َا حككت٘ ايجٛص ٠املباصن ١يف ٖربشا املٝربز إ ٚ ،باختربصاص أقرب ٍٛحربتٚ ٢صربٌ
ايتًفاط ٚايجالجٚ ١املغتٛصف ٚاملزصع ١إىل أعُام اهلٛص ٚاىل أعُام ايبٛارٚ ٟايغٗٚ ، ٍٛاىل أعاي ٞجباٍ نضرعتإ يٛال ايتُضر ايهضرٚ ٟأعًٛب َعادتات٘ ارتاط َٔ ١٦قبٌ

املضنظ ٚ ،حت ٢أصبح ايعضام يف ايصزاصٚ ٠اخش األٚي ١ٜٛعً ٢مج ٝرَٓ ٍٚطك ١ايؾضم األٚعط يف ست ٛاألَٚ ١ٝبؾٗار ٠املؤعغات األمم ١ٝاملتدصص. ١
ثِ أقاّ أٚع ؽبهات ايطضم ٚايهٗضباَٚ ٤ؾاص ٜايضٚ ٟايبظٚ ٍٚايغزٚر ٚنإ عً ٢صأؼ تًو املؾاص ٜايعُالق ١اييت ال ٜغتط ٝاحز يف ايه ٕٛأ ٕ ٜػطرب ٞعًٗٝربا ايٝرب ّٛال
ايػظاٚ ٠ال عُالٚ ِٗ٥إسْابِٗ ٚال حت ٢حغار ايبعح َٚبػطَ - ٘ٝؾضٚع عز املٛصٌ ٚعز حزٜجٚ ١عز محضٚ ٜٔعز ايعظٚ ِٝعز حٛصإ ٚعز زتبُني ٚعز خبُ٘ ايعُالم ايربشٟ
خضب٘ ٚعضم َعزات تٓفٝش ٙعضام ايٛطٔ َٔ املدضبني ٚايًصٛص ٚحتت إؽضاف ٚتٛج ٘ٝاذته ١َٛاإلٜضاْٚ ١ٝمبباصن ١ايػظا ٠احملتًني ٚعز َهح ٍٛايربش ٟتعربضض ٖرب ٛاألخربض
يًٓٗب ٚايغضم ٚايتزَري  ،ثِ َؾاص ٜايض ٟايعُالق ١نُؾضٚع ص ٟنضنٛى َٚؾضٚع ص ٟاالعحاقَٚ ٞؾضٚع ص ٟايزجَٚ ٌٝؾضٚع ايجضثاص بشصاع ٘ٝرجًٚ ١ايفضات َٚؾضٚع صٟ
ايزملج َٚؾضٚع ص ٟايزٜٛاَْٚ ١ٝؾضٚع صْٝ ١ ٟغإ َٚؾضٚع جظٜض ٠ايغٝز امحز ايضفاعَٚ ٞؾضٚع ايضضٛاَْٚ ١ٝؾضٚع ص ٟايٛحزَٚ ٠ؾضٚع

ص٤
زٖ اجلصٓسٗ العنالم يف ىٔيْ ٚالػنالٕ ّاجليْبٕ ّالػسقٕ ّمٝات املػازٓع املتْضط٘ ّالؿغريٗ  ،ثه اليَس الجالح اليَس العظٔه الرٖ ٓبدأ مً حمافظ٘ ؾالح الدًٓ ّٓصؿ
يف مٔاِ اخللٔر الضتؿالح األزاضٕ الصزاعٔ٘ قاطعا مٝات الهٔلْمرتات لطش مٔاِ البصّل مً ازض الطْاد املبازن٘ ّ ،لكد ضاٍه يف ان جاز ٍصرِ اضصطازٗ العظٔنص٘ يف
زٓف العسام عػسات اآلالف مً العلناّ ٛاملَيدضني ّالفئني الرًٓ أعدتَه الجْزٗ ست ٙأؾبح التدطٔط ّالتيفٔر هلرِ املػازٓع عساقٕ م ٘ٝباملا ٜ٘اما فَٔا الطدّد العنالق٘
 ،ثه أىػأت الجْزٗ العػسات مً مسانص البشْخ ّاملدتربات فهاٌ مً أٍه االنجازات الهبريٗ هلرِ املدتربات ّاملسانص إىتاز لكاح نْ بغداد الرٖ ناٌ ٓصؿدز إ أّزّبصا
ّعل ٙزأضَا بسٓطاىٔا ّستّ ٙؾل إىتاز اضبْب يف الطيْات الجالخ األخريٗ قبل االستالل إ ثالخ مالٓني ّىؿف امللٌْٔ طً بفاٜض ملٌْٔ طً عً ساد٘ العسام  ،ستصٙ
ّؾل معدل اإلىتادٔ٘ للدّمن الْاسد  ٠٦٣نٔلْ ّّؾل اإلىتاز عيد بعض املصازعني املبدعني يف حمافظ٘ التأمٔه ّىٔيّْ ٚؾصالح الصدًٓ بصني طصً ّىصؿف إ الطيصني يف
الدّمن الْاسد ّا أٌ سؿلت اهلذسٗ املعانط٘ مً املدٓي٘ إ السٓف .
أَٓا املياضلٌْ يف سصب السضال٘ أَٓا الجْاز يف فؿاٜل ّدْٔؽ اجلَاد ٓا أبيا ٛالعسام األبٕ ّبعد أٌ اضتهنلت قٔادٗ الجْزٗ بيا ٛالكاعدٗ املادٓ٘ ّالعلنٔ٘ للكطصا الصزاعصٕ
ّىَطت بُ بكْٗ اجتَت يف اخلطْٗ اخلامط٘ إ تفذري الجْزٗ الؿياعٔ٘ فاىطلكت محل٘ التينٔ٘ االىفذازٓص٘ الهصرب ٚاملصػَْدٗ ّاملصػَْزٗ  ،فأقامصت علص ٙازض العصسام
عػسات اآلالف مً املػازٓع الؿياعٔ٘ ّاخلدمٔ٘ عل ٙاسدخ األضظ ّالكْاعصد العلنٔص٘ ّالتكئص٘ اضصطازٓ٘ ّظياسَٔصا العصطهسٖ ّاملصدىٕ الجكٔصل ّاخلفٔصف ّلهصل
مطتْٓاتَا اإلضرتاتٔذٔ٘ ّاضْٔٓ٘ ّاملَن٘ ّ ،دس ٚذلو ّفل مصاّد٘ علنٔ٘ ّعنلٔ٘ بني الكطا العاو ّالكطا اخلاص مع تْفري فسؾ٘ ّاضع٘ للكطا اخلاص حتت إغصساف
ّقٔادٗ الكطا العاو ّ ،مً أٍه عيآًّ اليَط٘ الؿياعٔ٘ بل اضطازٓ٘ يف العسام إعداد دٔؼ مً العلناّ ٛاملفهسًٓ ّالباسجني ّالفئني املبدعني يف مجٔع علْو اضٔاٗ .
لكد زافل ٍرا االجناش الْطين اضطازٖ اهلاٜل محل٘ التطْٓس الػامل ّاجلرزٖ لكطا التعلٔه ابتدٛا مً حمْ أمٔ٘ األمٔني إ الدزاضصات العلٔصا ّالتدؿصؿات اخلاؾص٘ يف
غت ٙعلْو اضٔاٗ ّالتكدو ّالتشطس ّقد دس ٚذلو نلُ عل ٙقاعدٗ التعلٔه اجملاىٕ اإلدبازٖ ففصُتشت الجْزٗ عػسات اجلامعات ّمٝات املعاٍد ّآالف املصدازع علص ٙامتصداد
مطاس٘ العسام ّ ،بَرا اجلٔؼ العظٔه امليْز بيْز العله ّاملعسف٘ ّاملطلح بإزادٗ الجْزٗ ّعصمَا عل ٙتغٔري الْاقع املتدلف ّاملرتدٖ لكطس ىا العصٓص اىطلكصت قٔصادٗ الجصْزٗ تبصين
مػازٓع اضدٓد ّالؿل ّمػازٓع البرتّنٔنٔآّات ّمػازٓع الفْضفات ّالهربٓت ّمػازٓع االلهرتّىٔات ّمػازٓع اإلىتاز العطهسٖ الجكٔصل ّاملتطصْز ّنصل مصػازٓع
الؿياع٘ الجكٔل٘ يف مٔداىَا املدىٕ ّالعطهسٖ ّقد زافل ذلو نلُ مػازٓع اخلدمات العام٘ نصالطسم اإلضصرتاتٔذٔ٘ ّالطصسم العامص٘ ّالطصسم اخلاؾص٘ ّعلص ٙزأضصَا
الطسٓل اإلضرتاتٔذٕ الرٖ ٓسبط البؿسٗ يف ديْب العسام مع ضْزٓا ّاألزدٌ ثه أنجس مً مأتٕ ألف نٔلْمرت طسم عام٘ ّخاؾص٘ مصع مٝصات اجلصطْز العنالقص٘ ٓتكدمَصا
اجلطس ذٖ الطابكني ّاجلطس املعلل .
أما يف مٔداٌ الهَسبا ٛفيكْل مجال ّاسدا ٍّْ يف ىَآ٘ الطبعٔيات ناىت دّل٘ البعح تتفاّض مع بعض دّل اجلْاز لبٔعَه الهَسبا ٛالفصاٜض عصً سادص٘ العصسام لكصد
سؿل ٍرا التطْز اهلاٜل ّحتككت ٍرِ املػازٓع العنالق٘ حتت أقط ٙالظسّف إذ أٌ أعدا ٛالجصْزٗ ّالصػع ي ٓصدعٍْا ّي َٓادىٍْصا ْٓمصا ّاسصدا ّبصدأ العصدّ االمربٓالصٕ
الؿَْٔىٕ بتؿعد اجملابَ٘ ّالتؿدٖ لجْزٗ متْش ّمطريتَا العنالق٘ نلنا نػفت عً ٍْٓتَا ّنل ما بصاٌ ّهَصس معصدىَا ّأؾصالتَا  ،فاضصتددمت االمربٓالٔص٘ نصل
عنالَٜا ّسلفاَٜا يف امليطك٘ لكتال الجْزٗ ّالتؿدٖ هلا بالئاب٘ عيَا  ،ضاى٘ أىَا قادزٗ عل ٙإضكاطَا بَرِ الطسٓك٘ أّ أٌ حتسفَا عً مطازٍا أّ تكصمَا ننا فعلت مصع
ثْزات األم٘ ّالعاي الجالح قبلَا  ،فبدأت بتشسٓو عنالَٜا الؿغاز ّدْاضٔطَا ّأذىابَا يف الداخل فشان٘ املؤامصسات تلصْا املؤامصسات سصت ٙاضصتيفرت نصل إمهاىصات
ّطاقات ٍرا الؿيف ّالؿف مً العنالّ ٛاخلْى٘ ّ ،بعدٍا اضتددمت األسصاب الهسدٓ٘ أّ املطال٘ الهسدٓ٘ بكٔادٗ املسسصْو مصال مصؿطف ٙالربشاىصٕ ّقصدمت الصدعه الصال
حمدّد ضسنتُ يف الػنال مطتغل٘ أخطا ٛالكٔادٗ يف معاجل٘ ٍرِ املطال٘ اضْٔٓ٘ ّالتعامل معَا اما جي ّاما تطتشل ستّ ٙؾلت سال٘ التنسد عل ٙالجْزٗ ّقٔادتَصا
إ خٔاى٘ عظن ٙللْطً ّمتسد ّتآمس عل ٙغع العساقٕ ّأزضُ ّتازخيُ ّمطتكبلُ ننا تػاٍدٌّ الْٔو .
ّيف ٍرِ املياضب٘ العصٓصٗ فاىٕ أّدُ زضال٘ باضه غع العسام العظٔه عسبا ّأنسادا ّتسنناىا ّأقلٔات أخس ٚإ األخ مطعْد الربشاىٕ بػهل خاص ّا قصادٗ االحتصاد
الْطين  ،أٌ ال خيدعَه التدلدل الظاٍس الرٖ سؿل يف بئ٘ العسام بفعل االستاللني االمربٓالٕ الصؿَْٔىٕ ّاإلٓساىصٕ الصؿفْٖ فٔصرٍبْا بعٔصد يف إٓصرا ٛالعصسام ّغصعبُ
ّتازخيُ  ،فاٌ غع العسام غع سطازٖ اىطاىٕ زضالٕ مطنٌْ فُٔ سل أقلٔاتُ ّسكْقَا بهل مشْهلا ّعنكَا ٍّْ ّسصدِ املدصْل بتْفريٍصا ملهْىاتصُ ّلٔصظ الغصصاٗ
احملتلني ّال العنالّ ٛاخلْى٘ ّ ،اٌ ٍرا الػع العظٔه قادز عل ٙالدفا عً ىفطُ ّّطيُ ّضٔادتُ ّّسدتُ ّقادز عل ٙاالىتؿاز مَنا ناىت التطشٔات ّمَنا طال الصمً
ّأقْل لألخ مطعْد ّلألخْٗ يف قٔادٗ اضصبني السٜٔطٔني إٌ نل ما ضٔؤخر بالباطل ست ٙلْ ناٌ سكا مػسّعا ّنل ما ضٔؤخر بصالكْٗ اجلصاٜسٗ املصطتعٔي٘ بأعصدا ٛا
ّالْطً فطٔطرتد بالكْٗ الػسعٔ٘  ،فازدعْا إ بٔاٌ آذاز التازخيٕ ففُٔ نل ما ٓطنح إلُٔ غعبيا العساقٕ العظٔه ّبػهل خاص غعبيا الهسدٖ العصٓص سٔح فُٔ ابعد
ّأفطل مما تطالبٌْ بُ الْٔو أّ مما ضتشؿلٌْ علُٔ .

ص٥
ٜا أبٓا ٤شعبٓا ايعظٜظ يكز أخشت املغاي ١ايهضر ١ٜبغبب اعتدزاَٗا نٛصقٚ ١أرا ٠يًتصز ٟملغري ٠ايجٛص ٠اجملٝز ٠ايهجري َٔ جٗز ايجٛص َٔٚ ٠إَهاْاتٗا ٚأضضت ضرضصا بًٝػرا
مبصاحل ايصعب ايعضاق ٞعضبا ٚأنضارا .
أَا ايٛصق ١ايهرب ٣ايجايج ١اييت اعتدزَتٗا االَربٜاي ١ٝاألَضٜهٚ ١ٝايصٗ ١ْٝٛٝايعامل ١ٝضز َغري ٠ايعضام ٚثٛصت٘ ٖ ٞايجٛص ٠اإلعالَ ١ٝيف إٜرضإ بكٝرار ٠ارتُٝرمح صار ١ا
عً ، ٘ٝيكز اعتػًت عٓفٛإ ٖش ٙايجٛص ٠ايصعب ١ٝسات ايًبٛس ايزٜمح ايطا٥ف ٞاييت جا٤ت بعز أيف ٞعاّ َٔ حهِ األناعضٚ ٠املًٛى ٚادتبابضٚ ٠بعز أيفر ٞعراّ َرٔ االعرتعبار
ٚايكٗض ٚايظًِ ايش ٟعاْت٘ َٓ٘ ايصعٛب اإلٜضاْ ، ١ٝفأغضت قٝارتٗا ٚطٜٓت هلا بأْٗا قارص ٠عً ٢انتغاح ايعامل اإلعالََ َٔ ٞرصضق٘ إ َػ ضبر٘  ،فضفعرت شرعاص ترصزٜض
ايجٛصٚ ٠حتضٜض ايكزس ميض عٔ طضٜل ايعضام ٚأعًٔ ارتُٝمح صا ١ا عً ٘ٝايجٛص ٠عً ٢رٚي ١ايبعح ٚثٛصت٘ عًٓا ٚبزأ ايتٓفٝش بإعُاٍ ختضٜب ٚاعرع ١راخرٌ ايعرضام  ٖٚرّٛ
صمس ٞعً ٢ط ٍٛاذتزٚر ايعضاق ١ٝمما اضطض قٝار ٠ايجٛص ٠إ ايضر املٓاعب ٖٚهشا حتكل َا ناْت تضٜز ٙاالَربٜاي ١ٝإس ٚضعت أَاّ ثٛص ٠متٛط انرب ق ٠ٛيف املٓطكر ١قاتًتٗرا
مثإ عٓٛات َضٜض ٠فاْتصضت ايجٛصٚ ٠اْزحضت االَربٜايٚ ١ٝايصٗ ١ْٝٛٝفاطرارٚا اكا ٚغضبا فٓصبٛا هلا فدا جزٜزا ٚخطريا فأَضٚا قٝار ٠ايهٜٛت ٚحضضٖٛا عًر ٢ايترصزٟ
يًجٛص ٠املٓتصضٚ ٠قٝارتٗا ايباعً ١فأعًٓت حضبٗا االقتصار ١ٜعً ٢ايعضام باإلضاف ١إ حتضشاتٗا عً ٢اذتزٚر ٚبت اٚطاتٗا عً ٢حك ٍٛايٓفط ايعضاقٚ ١ٝاملصرتن ١ممرا رفر
ايكٝارٚ ٠اجربٖا يرتتهب انرب خطأ َبزٚ ٞ٥اعرتات ٞ ٝيف َغريتٗا عٓز رخ ٍٛايهٜٛت ٚاعتعزا ٤األَ ١بضَتٗا ثِ اعتعزا ٤ايعامل أصزقا٤اً ٚأعزا ، ٤مما ٚفرض ايفضصر ١ايريت
ناْت تبحح عٓٗا االَربٜايٚ ١ٝايصٗٚ ١ْٝٛٝإٜضإ ايصفٚ ١ٜٛحيًُ ٕٛبٗا يه ٞتُ ٗظ عً ٢ايجٛص ٠بهٌ قٛتٗا َزع ١َٛبأنجض َٔ مخغني رٚي ١يف ايعرامل برصهٌ َباشرض
ٚغري َباشض .
ٖهشا أٜٗا املٛاطٓ ٕٛايصضفا ٤حاٚيٛا اغتٝاٍ ايجٛصٚ ٠تزَري َصضٚعٗا ايك َٞٛايتكزَ ٞايٓٗض ٟٛاذتضاصٚ ٟيكز اصطف ايٓظراّ ايعضبر ٞبضَتر٘ إ جاْرب ايػرظا ٠يف َماَرض٠
ايتصز ٟيًجٛصٚ ٠تزَري َصضٚعٗا ايك َٞٛاذتضاص ٟاإلْغاْ - ٞتًو األْظُ ١اييت ٚقفت ايجٛصٚ ٠قٝارتٗا ايباعً ١إ جاْبٗا َٚعٗا يف نٌ ستٓٗرا َٚعرضالتٗا  -أصارٚا اغتٝراٍ
ايجٛص ٠اييت قاتًت رفاعا عٔ األَٚ ١حضٜتٗا ٚعٝارتٗا مثإ عٓٛات ضز ايضٜح ايصفضا ٤ايعات ١ٝايكارَ َٔ ١شضم األَٚ ، ١رفعت َٔ اجٌ سيرو مث ٓرا باٖظرا ٚيرٛال ثرٛص ٠مترٛط
ايعظٜظ ٠اجملٝزٚ ٠قٝارتٗا ايباعً ١الجتاحت ايجٛص ٠ارتُ ١ٝٓٝايطا٥ف ١ٝاألَ ١بضَتٗا  ٖٞٚ ،ايجٛص ٠ايعظ ١ُٝاييت قاتًت رفاعا عٔ حض ١ٜاأل َٚٚ ١حرزتٗا ٚأصضرٗا ٚتاصاٗرا يف
فًغطني ٚيف عٛصٜا ٚيف َصض ٚيف يبٓإ ٚيف ايغٛرإ ٚيف َٛصٜتاْٝا ٚيف اصٜرتٜا ٚيف اي ٚ ُٔٝقزَت ايزعِ ٚاملرغاْز ٠دتُٝر حضنرات ايتحرضص يف ايعرامل يف سعرٝا ٚأفضٜكٝرا
ٚأَضٜها ايالت , ١ٝٓٝفٗش ٖٞ ٙثٛص ٠متٛط اجملٝز ٠اييت حنتفٌ بشنضاٖا ايٛاحزٚ ٠األصبع. ٕٛ
فٝا أٜٗا املٓاضًٚ ٕٛاجملاٖزٜٚ ٕٚا أحضاص األَٚ ١أحضاص ايعامل  ،اعًُٛا عًِ ايٝكني إٔ ثٛص ٠متٛط اجملٝز ٠ناْت ٚعتبك ٢عص ١ٝعً ٢األعرز ا ٤فٗرا ٖر ٞايٝر ّٛتت رزر ٚتٛاصرٌ
َغريتٗا يف ايتصز ٟيك ٣ٛايصض ٚايظالّ ٖٚ ..اٖ ٞثٛص ٠متٛط تٛاصٌ اْتصاصاتٗا بٓصض ا ٚتٛفٝك٘ عً ٢ق ٣ٛايصض ٚايظالّ فتحطُت أَاَٗا أعظ ِ ق ٠ٛشرٗزتٗا ايبرصض ١ٜيف
حٝاتٗا ٚعً ٢اَتزار تاصاٗا ايطَ ( ٌٜٛتُجً ١باالَربٜاي ١ٝاألَضٜهٚ ١ٝاالعتعُاص ايبػٝض ٚايصٗ ١ْٝٛٝاجملضَٚ ١زتُٛع ١نبري َٔ ٠ايز ٍٚايغا٥ض ٠يف فًهٗا ) ٚقز اقغِ
اي ّٛٝثٛاصٖا ٚإخٛاِْٗ ٚأبٓاٚ ِٗ٥أحفارِٖ أبٓا ٤ايعضام ايعظ ِٝإٔ ال ٜػُض هلِ جفٔ ٚعً ٢اصض ايعضام غاطٚ ٟاحز ٜزْغٗا َُٗا طاٍ ايظَٔ ٚغًرت ايترضحٝات ٚ ،بامسٗرِ
ٚباعِ شعب ايعضام اجملٝز ايش ٟحيتضِٓٗ ٚميزِٖ بهٌ ٚعا ٌ٥ايتصعٝز ٚاملطاٚيٚ ١بهٌ أعباب ايٓصض اذتاعِ ٚاملمطص  ،أق ٍٛيًػظا - ٠أخضجٛا َٔ أصضٓا بز ٕٚقٝرز أ ٚشرض
ٚعًُٛا ايعضام ألًٖ٘ ايصضعٝني املكا ١َٚايباعً ١املغًحٚ ١غري املغًحٚ ١إال فغتبك ٢املكاٚ ١َٚتتصاعز ٜٚ -تصاعز أراٗ٥ا املباصى  ،تصب بأعٗا ايصزٜز عًر ٢صوٚس جٓٛرنرِ
ٚعُال٥هِ حتٖ ٢ضٚبهِ احملت ّٛجتض ٕٚأسٜاٍ ارتٝبٚ ١ارتغضإ ًٜعٓهِ ا ًٜٚعٓهِ ايالعٓ ّٜٛ ٕٛال ٜٓف ايظاملني َعشصتِٗ ٚهلِ ايًعٓٚ ١هلِ ع ٤ٛايزاص .
ٜا أبٓا ٤شعبٓا ايعضاق ٞايعظٜ - ِٝا أبٓا ٤ثٛص ٠متٛط ٚقٝارتٗا ايباعً ١قز ٚجب عًرّ ٞاي ّٛٝإٔ أسنض ٚاسُنض َا قز أعزت ثٛص ٠متٛط ٚق ٝارتٗا ايعظ ١ُٝيًترصز ٟيكر ٣ٛايػرظٚ
ٚايعزٚإ َٓش اْطالقتٗا األ ٚإ اي ّٛٝباإلضاف ١يهٌ َا سنضْا ٙيف ٖشا ارتطاب الٕ ايتظًٚ ٌٝايتظٜٚض ايشَ ٟاصع٘ ايػظاٚ ٠حًفاٚ ِٗ٥عُال ِٗ٥قز اثض تأثريا خطريا عًر٢
ايعكٚ ٍٛاألفهاص ( ٚخاص ١عًَ ٢جكف ٞاألَٚ ١عٝاعٗٝا ٚإعالَٗٝٝا يألعف ايصزٜز ) يف تػٝٝب اذتكا٥ل ايتاصاٚ ١ٝاملبز ١ٝ٥عً ٢اصض ايصضاع ٚعً ٢اَتزار عُض ايجٛص ٠املباصى
 ،يكز أصار ايعز ٚايػاطٚ ٟحًفا ٘٥عُالٚ ٘٥أعزا ٤ايبعح َٚبػضٚ ٘ٝحغار ٙتظٜٚض ايتاصٜذ خاع٦ني  -فتاصٜذ ايجٛصَٚ ٠غريتٗا ايعُالق ١نتب بأحضف َٔ ْٛص بٌ َٖ ٛهتٛب يف
قًٛب ارتريٚ ٜٔاألحضاص َٔ أبٓا ٤شعبٓا ٚاَتٓا  -فًٝدغأ أعزا ٤ايبعح ٚثٛصت٘ نباصِٖ ٚصػاصِٖ ٜ -ضٜز ٕٚإٔ ٜظٚصا ايتاصٜذ ٚأًٖ٘ ٚصٓاع٘ أح ٝراً٤ا ٜٛاصرًَ ٕٛرغريت٘ اجملٝرز٠
يٝصٓعٛا تاصاا جزٜزا َٚت زرا زتٝزا .

يكز أعزت ايجٛص ٠يًػظا ٠ايبػا ٠شعب ايعضام ايعظ َٔ ِٝأقص ٢مشاي٘ إ أقص ٢جٓٛب٘ بهٌ أطٝاف٘ ٚبهٌ أرٜاْ٘ ٚقَٝٛات٘ ٚطٛا٥ف٘  -يكز رصبت ايجٛص َٔ ٠ايعرضاقٝني عًر٢
فٓ ٕٛاعتدزاّ ايغالح ٚايكتاٍ ٚحضب ايعصابات ٚايكتاٍ يف األصض املبٓٚٚ ١ٝطعت ايغالح عً ٢أنجض َٔ مثاْ١ٝ
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َالٜني عساقٚٚ ، ٞضعت ايجٛز ٠يف ازض ايعسام َٔ ايطالح ٚايعتاد َا ٜهف ٞملكاتً ١ايعد ٚعػسات ايطٓني ٚقبٌ ذيو َٚع٘ قد أعدت ايجٛز ٠جٝؼ ايعسام ايعظ ِٝجٝشؼ
ايكادض ١ٝاجملٝد ٠جٝؼ ايسضاي ١املبازى اير ٟخاض َعازى ايٛطٔ ٚاألَ ١بهٌ بطايٚ ١إقداّ ٚقدّ أغًٚ ٢اعص ايتضخٝات ٚحكل أزٚع االْتصازات ايتازخيٝشٖٚ ، ١شا ٖشٛ
ايٜ ّٛٝػهٌ احملٛز األضاع جلٗادْا ٚنفاحٓا ٚقاعدت٘ ايٛاضعٚ ١زٚح اجلٗاد ٚعٓفٛاْ٘ ٚعً ٢أنتاف زجاي٘ األبطاٍ قادٚ ٠أَسٚ ٜٔضباط ٚضباط صف ٚجٓٛد قاَشت
َطري ٠اجلٗاد املبازى ٚاضتكاَت ٚاتطعت ٚجترزت يف أعُام ازض ايعسام ٚغعب٘ األب َٔ ٞايػُاٍ إىل اجلٓٛب  َٔٚغسب٘ إىل غسق٘ ٚميجشٌّ زَصا يٛحدت٘ ٚأَال عسٜضا
يتطًعات٘ .
أٜٗا ايسفام اجملاٖد ٕٚأٜٗا األخٚ ٠ٛاألحبٖ ١ر ٖٞ ٙثٛزتٓا ثٛز ٠ايطابع عػس ايجالثني َٔ متٛش َتٛاصًَ ١طريتٗا عطا٤اً ٚإبداعا بطٛيٚ ١فدا ٤مل تتٛقف ٚال ضشاعَ ١شٔ
ي ٌٝأْٗ ٚاز  ،فًٝدطأ َٔ ٜصعِ ٜٚك ٍٛإٕ ثٛز ٠ايبعح قد ضكطت ٚيٝدطأ َٔ ٜصعِ ٜٚك ٍٛإٔ جٝػ٘ اضتطًِ ٚيٝدطأ َٔ ٜصعِ ٜٚكش ٍٛإٔ دٚيش ١ايبعشح قشد ضشكطت ،
فايعسام ايعظ ِٝمل ٚئ ٜطتطًِ جٝػ٘ ٚمل ٚئ تطتطًِ قٝادت٘ ٚاير ٟحصٌ ٖ ٛاختفا ٤احله ١َٛايسمسٚ ١ٝأجٗصتٗا أَاّ بطؼ ايك ٠ٛايعظُ ٢اييت اجتاحت ايعسام ،
أَا ايدٚيٚ ١ايكٝادٚ ٠جٝػٗا ٚقٛاتٗا املطًخَٚ ١ؤضطاتٗا احل ١ٜٛٝفكد اْتكًت إىل ايصفخ ١ايجاْ َٔ ١ٝاحلسب صفخ ١حسب ايتخسٜس ايػعب. ١ٝ
أٜٗا املٓاضً ٕٛأٜٗا اجملاٖدٜ ٕٚا أحساز األَ ١إٕ إضرتاتٝج ١ٝايبعح ٚاملكا ١َٚقد ُٚضعت عً ٢أضاع َبادئ ايجٛزٚ ٠فًشطفتٗا ٖٚشدٜٗا ٚعًش ٢أضشاع أٖشدافٗا َٗٓٚجٗشا
ايجٛز ٟايهفاحٚ ٞعًٖ ٢د ٣جتسبتٗا ايط ١ًٜٛيف صساعٗا َع أعدا ٤األَٚ ١ايٛطٔ ( االَربٜايٚ ١ٝاالضتعُاز ٚايصٗ ١ْٝٛٝايعاملٚ ١ٝأداتٗشا إضشسا ) ٌٝ٥فٗش ٞإضشرتاتٝج١ٝ
غاًَٚ ١عُٝك ١ملٛاجٗ ١ايعدٚإ ايػاٌَ ٚايعُٝل ايرٜ ٟطتٗدف ٚجٛد األََٚ ١طتكبًٗا  ،فإضرتاتٝجٝتٓا تطتٓفس ٚتشطتددّ نشٌ عٛاَشٌ ايكش ٠ٛاملادٜشٚ ١املعٜٓٛش ١يف
ايػعب ٚاألَٚ ١يف نٌ َٝاد ٜٔايصساع ايعطهسٚ ١ٜايطٝاضٚ ١ٝاالقتصادٚ ١ٜاالجتُاعٚ ١ٝقد أزلصت قٝاد ٠احلصب ٚايجٛز ٠صفخات َُٗ ١يًػاَ ١ٜشٔ إضشرتاتٝجٝتٗا
ٖر ٙزغِ نٌ ايظًِ ٚايطػٝإ ٚايعدٚإ ايرٚ ٟقع عًٗٝا ٚاضتٗدفٗا يكد غازى يف حصازٖا ٚيف تصٜٚس تازخيٗا ٚايتػٜٛؼ عًشَ ٢شطريتٗا ٚذلاٚيش ١طُشظ ازلاشاتٗشا
ٚاْتصازاتٗا حت َٔ ٢بعض َٔ ٜدع ٞايٛطٓٚ ١ٝايكٜٚ ١َٝٛدع ٞايدٚ ٜٔايد َ٘ٓ ٜٔبسا ، ٤ضٛا ٤جس ٣ذيو بػهٌ َكصٛد ٚرلطط ي٘ أّ بػهٌ غري َكصٛد فٗش ٛقشد
اضس مبطري ٠اجلٗاد ٚايتخسٜس ضسزا بًٝػا ٚخطريا ٚقد قدّ خدَ ١دلاْ ١ٝيًػصاٚ ٠احملتًني ٚعُال. ِٗ٥
أٜٗا اجملاٖد ٕٚاألحساز أٜٗا ايجٛاز  -إٕ َٔ أِٖ أزنإ إضرتاتٝجٝتٓا ٖ ٛبٓاَ ٤كا ١َٚعساقٚ ١ٝطٓ ١ٝغعب ١ٝمتجشٌ ايعشسام ٚغشعب ايعشسام بهشٌ أطٝافش٘ ٚقَٝٛاتش٘
ٚأدٜاْ٘ ٜضع فٗٝا ٖرا ايػعب ايعظ ِٝنٌ ثكت٘ ٜٚبين عًٗٝا نٌ أَاي٘ ٚتطًعات٘ فٝخبٗا بٌ ٜٚكدضٗا ٚحيتضٓٗا ٜٚكدّ هلا ٚميشدٖا بهشٌ عٛاَشٌ ايكشٚ ٠ٛايبكشا٤
ٚاملطاٚيٚ ١تصعٝد األدا ٤حت ٢تشُٓٗو ايعد ٚيف نٌ َٝاد ٜٔايصساع ٜٚطتطًِ إلزادتٗا ٚثٛابتٗا أٜٗٓ ٚاز أَاَٗا ٜٛٚيٖ ٞازبا ٖ -رَ ٖٞ ٙكاَٚتٓا اييت اْطًكت َٓشر ايٝشّٛ
األ ٍٚالحتالٍ بػداد فَٗ ٞكا ١َٚعساق ١ٝبػداد ١ٜبصساَٛ ١ٜٚصً ١ٝاْبازٚ ١ٜاضط ١ٝازب ١ًٝٝضًُٝاَْ ١ٝؤَٓ ١بايعسٚبٚ ١بدٜٗٓا احلٓٝف زضشاي ١ايشطُا ٤إىل األزض ،
فال ٜٓفع بعد اي ّٛٝايتػٜٛؼ عًٗٝا ٚايتظًٚ ٌٝايتصٜٚس ٚضٛف ئ ٜٓطً ٞخداعِٗ عً ٢أ ٟاحد َٔ أبٓا ٤غعبٓا ٚاَتٓا ٚضتٓطل ازض ايعسام ايطاٖس ٠ايطٝبش ١بشإذٕ ا
تعاىل طاٍ ايصَٔ أّ قصس يتػٗد ملٔ ز ٣ٚأدميٗا بدَ٘ ايطاٖس ٚملٔ ضٝخسز أًٖٗا ٜٚجأز حلسَاتِٗ َٚكدضاتِٗ ٚملٔ ضٝطاِٖ بكَ ٠ٛع طال٥ع ايػعب ايجا٥س يف إعاد ٠بٓشا٤
احلضاز ٠عًٗٝا فٗ ٞاملكا ١َٚايٛطٓٚ ١ٝاإلضالَ ١ٝحكا ايصادق ١األَ ١ٓٝعً ٢زضايتٗا ٚايٛف ١ٝملبادٗ٥ا .
أٜٗا اجملاٖد ٕٚايبٛاضٌ سلرز َس ٠أخس ٣زفاقٓا ٚإخٛآْا يف ا ٚايٛطٔ ٚاجلٗاد املكدع إٔ ال ٜدعٛا خٓادقِٗ تتداخٌ َع خٓادم ايعد ٚفٝكعشٛا يف غشبان٘ فٝدشطسٚا
ْضاهلِ ٚجٗادِٖ ٚخيطسٚا أْفطِٗ ٚ ،يُٓض ٞمجٝعا َٚعا يف َطري ٠اجلٗاد ٚايتخسٜس حتٜ ٢أتْ ٞصس ا ٚايفتح ٚإ ْصس ا يكسٜب ٦َٜٛٚر ٜفسح املؤَٓ ٕٛبٓصس ا
فإْٓا ايٚ ّٛٝيف ٖر ٙاملٓاضب ١ايتازخي ١ٝايعصٜصْ ٠دع ِٖٛمجٝعا فصا ٌ٥جٗادَ ١ٜطًخ ١يف املٝدإ ٚأحصاب َٓٚظُات ٚتٝازات ٚغدشصٝات خشازج ايشٛطٔ ٚداخًش٘ إىل
إقاَٚ ١حد ٠اجلٗاد ايػاًَ ١عً ٢أضاع ثٛابت ايتخسٜس ٚاالضتكالٍ ٚذيو بتػه ٌٝدلًظ ٚطين أ ٚدلًظ ضٝاض ٞأ ٚقٝشاد ٠عًٝشا َٛحشد ٠تظشِ نشٌ قش ٣ٛاملكاَٚش١
املطًخٚ ١ايػري َطًخٖ ١دفٗا األ ٖٛ ٍٚتٛحٝد املٛقف ايطٝاضٚ ٞاخلطاب ايطٝاضٚ ٞاإلعالَٚ ٞتفعٚ ً٘ٝتصعٝد ٙنٜ ٞأخر ايدٚز ايرٜ ٟطتخك٘ ٚخاص ١بعد االْتصاز
ايتازخي ٞاير ٟحككت٘ املكا ١َٚيف املٝدإ ايعطهسٚ ٟإ ته ٕٛثٛابت ايكٝاد ٠املٛحد: ٖٞ ٠
أٚال :ال يكاَ ٤ع ايعد ٚيًتفاٚض إال بعد اإلعالٕ ايسمس ٞالْطخاب٘ ايػاٌَ ٚايفٛز َٔ ٟايعسام .
ثِ إعالٕ ايعد ٚايسمس ٞعٔ اعرتاف٘ باملكا ١َٚاملٛحد ٖٞ ٠املُجٌ ايػسعٚ ٞايٛحٝد يػعب ايعسام .
ثِ إطالم ضساح مجٝع األضسٚ ٣ايطجٓاٚ ٤املٛقٛفٚ ٕٛبد ٕٚاضتجٓا. ٤
ثِ إعاد ٠اجلٝؼ ٚايكٛات املطًخ ١إىل اخلدَٚ ١فل قٛاْٗٓٝا ٚأْظُتٗا اييت ناْت عًٗٝا قبٌ االحتالٍ .

ص٧
ٚممهٔ بعد ذيو إٔ تًتكٖ ٞر ٙايكٝادَ ٠ع أ ٟجٗ ١تسٜد ايًكا ٤يه ٞتطسح ثٛابت املكاٚ ١َٚتطُع َع ايرٜ ٟسٜد ايًكاَ ٤ا ٜسٜد ٚعً ٢إٔ ٜعٌُ ٖرا اجملًظ أ ٚايكٝااد٠
املٛحد ٠حتت إغساف املكاٚ ١َٚقبٌ إٔ تطع ضالحٗا عً ٢تػه ٌٝحهَ ١َٛؤقتٚ َٔ ١ضط املكا ١َٚيإلعداد يالْتخابات ايػعب ١ٝايتأضٝط ١ٝايتازخي ١ٝيها ٞخيتااز
غعب ايعسام ايعظ ِٝغعب ايبطٛالت ٚايتطحٝات قٝادت٘ اييت ٜطع فٗٝا ثكت٘ ٜٚبين عًٗٝا أَاي٘ ٚ ،حنٔ يف ايكٝااد ٠ايعًٝاا يًاٗااد ٚايتحسٜاس َاضا ٕٛيف ايتٛحٝاد ،
ٚأبٛاب ايكٝادَ ٠فتٛح ١يهٌ َٔ حيٌُ ايبٓدقٜٚ ١ٝطًل ايسؾاص بٛج٘ ايعد ٚاحملتٌ ٚعُالٚ ٘٥نٌ َٔ ٜسفض ٚجٛد احملتاٌ ٜٓٚاضاٌ َأ اجاٌ إ ساجا٘ ٚحتسٜاس
ايٛطٔ ضٛا ٤ناْٛا فؿا ٌ٥أّ أفساد أ ٚمجاعات أ ٚجبٗات أ ٚجتُعات ْٚ ،ؤند َس ٠أ س ٣يهٌ َٔ ٜسٜد حتسٜس ايعسام إٔ ال ضب ٌٝيتحسٜاس ٙضاسٜعا ٚحتكٝال ايٓاؿس
احلاضِ ٚايػاٌَ عً ٢ايغصا ٠احملتًني ٚعُالٚ ِٗ٥ال ضب ٌٝيبٓاٚ ٘٥حتكٝل َاطتكبٌ أجٝايا٘ إال بٛحاد ٠املكاَٚا ١اياػاًَٚ ١عًا ٢أَ ٟاطتَ ٣ٛأ ايتٛحٝاد ٚايتٛافال
ٚايتٓطٝل .
حت ١ٝاجلٗاد ٚاالضتػٗاد ٚاحملبٚ ١االعتصاش إىل ثٛاز متٛش األفراذ األبطاٍ حطب تطًطًِٗ يف ايجٛز ٠ايسفٝل األب ايكا٥د امحاد حاطٔ ايبهاس ٚايسفٝال ايكا٥اد ؾاداّ
حطني ضٝد غٗدا ٤ايعؿس غٗٝد األضح ٢املبازى ٚايسفٝل ايفازع ايباضٌ ؾاحل َٗد ٟعُاؽ أضهِٓٗ اهلل فطٝح جٓات٘ ثِ ايًر ًِْٜٗٛ ٜٔيف قٝااد ٠احلاصب ٚدلًاظ
قٝاد ٠ايجٛزٚ ٠يف َفاؾٌ احلصب ٚايكٛات املطًح.١
حتٚ ١ٝتكدٜس يألبطاٍ ايفسضإ ٚايػاعإ ايًرٚ ٜٔاؾًٛا املطري ٠ايجٛز ١ٜاجلٗاد ِٖٚ ١ٜايٜ ّٛٝؿٓع ٕٛتازخيا جدٜدا يألَ.١
حتٚ ١ٝتكدٜس إىل قادٚ ٠أَسٚ ٟضباط َٚكاتً ٞجٝؼ ايعسام ايعظ ِٝجٝؼ ايكادض ١ٝاجملٝد جٝؼ ايجٛزٚ ٠االْتؿازات ٚاملهسَات .
حتٚ ١ٝتكدٜس إىل ق ٣ٛاألَٔ ايٛطين زجاٍ املُٗات اخلاؾ. ١
حت ١ٝيهٌ عساقٜ ٞكاتٌ احملتٌ ببٓدقٝت٘ أ ٚبًطاْ٘ أٜ ٚسفط٘ بكًب٘ .
حت ١ٝإىل غعب ايعسام زجاي٘ ْٚطا ٘٥غٝب٘ ٚغباْ٘ .

حت ١ٝإىل غٗدا ٤متٛش
حت ١ٝيػٗدا ٤فًططني

حت ١ٝإىل غٗدا ٤ثٛز ٠ايتحسٜس ٜتكدَِٗ غٗٝد احلج األنرب ؾداّ حطني .
حت ١ٝيػعب غص ٠ايؿابس ايؿاَد اجملاٖد .

اخلصٚ ٟايعاز يعُال ٤االحتالٍ ٚأذْاب٘ ٚجٛاضٝط٘ ٚ

 ١ْٛايػعب ٚايٛطٔ ٚاألَ. ١

إىل ًَتك ٢ايٓؿس ايكسٜب بإذٕ اهلل
ع يَا ِ َٜعًَُُ﴾ َٕ ٛ
ِٔ أَنْ َجسَ ايَّٓا ِ
ايًُ٘ َٚعِ َدَ َٚ ُٙيه َّ
خًِفُ َّ
ايً ِ٘ يَا ِ ُٜ
ؿسُ ََٔ َٜػَا ََُٖٛٚ ٤ايْعَصُِ ٜص ايسَّحَِٚ ، ُِٝعِ َد َّ
ايً ِ٘ ُ َٜٓ
ؿ ِس َّ
﴿ ٍ ِ٦ََ ِٛ ََٜٚر ْ َٜف َسحُ ايُُْ ِؤ َُِِٓ َٕٛبَٓ ِ

ٚايطالّ عًٝهِ ٚزمح ١اهلل

ص٨

املالكْ بني ( باِدى ) َ ( اَباما ) !! ..

البعح قامٕ عالّٕ َدًاد متُاصل
يّجم القحطانْ

البعح فكس زضالْ َانبعاثْ َنرباع االمٕ العسبّةٕ رسِةن نًةاتًا َمقةدمًا َمُاصة تًا
حلمل زضالتًا اخلالدٔ لإلنطانّٕ زضالٕ االضالم املتذددٔ اليت بددت دِادري الظالم اليت كانت
م ف املعمُزٔ قبل أكجس مو  ٠٠١١عام َأزضت أضةظ احلسِةٕ بُدةٌ العبُدِةٕ َأضةظ العةد
االدتماعْ بُدٌ االضتغال َالتصلف َقبل ذلك ك ٌ عةصشت َحةدٔ االمةٕ َحةددت يُِتًةا
ال ع ٖ مدٗ ما ِصِد ع ةٖ الةطتٕ
اإلنطانّٕ املتمّصٔ  ،يرا البعح خاض دلايدٍَ ناا ًال متُاص ً
عقُد ع ٖ امتداد الةطاحٕ العسبّةٕ ك ةًا َ ..فذةسَا ثةُزٔ البعةح العةساح الةيت احت ةل
اجملايدَى العسب بركسايا احلادِٕ َاألزبعني الطابع عةػس مةو زةُش املاهةْ يةرٍ الجةُزٔ
املعطا٘ اليت بهت العساح الهةاي عةساح االنبعةاخ العسبةْ ا دِةد الةرٓ اضةتًدفٌ ا ت ةُى
األمريكاى األغساز َاضتًدفُا البعح صانع يرا االنبعةاخ اجملّةد  ،فكانةت الهغمةٕ الهةػاش
( إدتجاخ البعح ) َكاى اغتّا دلايدٓ البعح َع ةٖ زأضةًم القاٙةد الةػًّد صةدام حةطني
زمحٌ اهلل َزفاقٌ َ ..قد َم البعح ع ٖ مداز الطهُات املاهةّٕ أكةجس مةو  ٠٧١ألةف غةًّد َ
مهحين قامتٌ العالّٕ بل اشدادت صالب ًٕ َقُ ًٔ َمشُخة ًا ف قةد معمةدت بةدما٘ ا ًةاد املقةدع
َضطع البعح مو ددِد حصباً مقاَماً ب كسٍ َمهظّمٌ َممازضامٌ ا ًادِٕ املتُاص ٕ ف ّة
أعداٍ٘ الرِو أزادَا َخطُٚا إدتجاثٌ فهما َمةربعم مةو ددِةد َ ..اضةتطالت قامتةٌ َلقهةت
أفعالٌ ا ًادِٕ بالتظافس مع العم ّات ا ًادِٕ ل صاٙل املقاَمٕ ك ًا ا ت ني األمريكةاى
مُس اهلصاٙم َالدزَع َأزعبت عمالًٙم الصغاز فسا َح دًاد البعح ِطازديم آنا٘ ال ّةل َأرةسا
الهًاز مما حدٗ بًم اىل الصساخ َالعُِل َع ٖ مداز الةطاعٕ ال ةااّٙات ِهةدبُى حظًةم
العاثس َِصعقُى باضم البعح كل صغرئ َكبرئ َبال ضبب أَ مهاضةبٕ َزا َح األخّةاز َمةو
غري البعجّني ِؤزقُنًم بركس حقّقٕ البعح الهاصعٕ َبقاعدمٌ الةػعبّٕ العسِةإ َفكةسٍ
الهري َمازخيٌ الهاالْ الطُِل َبأنٌ الةسقم األصةعب معادلةٕ صةساش الةػعب َاالمةٕ مةع
أعداًٙما َحن

البعح ما قالٌ مال ٛالدنّا َغاغل الهاع رّب الركس أبُ الطّب املتهيب :

ق جَرّاهَا َوخيِ َتصِمُ
خللِ ُ
شوَارِدِهَا وَ َيسِهَرُ ا َ
ن َ
ملِءَ جُفُوني عَ ِ
م ِ
أنَا ُ
فالبعح لّظ َازد مصاحلتًم اليت ِسَدُى هلا شَزاً َبًتاناً َخدمٕ ألدهدٔ أضّاديم ا ت ني
ال مج مةا زفة صةانعًا
بل لّظ َازد عم ّتًم الطّاضّٕ ك ًا فًُ زفاًا مج ًٕ َم ةصّ ً
االحتال َالبعةح زضة َم ضةيامّذتٌ ل مقاَمةٕ َلةو نّةد عهًةا َيةُ لةو ِ ةاَض ا ت ةني
األمريكاى إال بعد إعالنًم عو االنطحاب ال ُزٓ بدَى أٓ قّد أَ غةس َاالعةيا باملقاَمةٕ
الباض ٕ املمجل الػسعْ الُحّةد ل ةػعب العساقةْ َإرةالح ضةساح األضةسٗ َاملعتق ةني كافةٕ
َمعُِ العساح عو خطاٙسٍ املادِٕ َاملعهُِٕ كافٕ َإعادٔ ا ّؼ َاألدًةصٔ األمهّةٕ َع ةٖ
َفن قُانّهًا َ ..خبال ذلك فاى خّاز ا ًاد املقدع يُ اخلّاز ا بب ل بعةح َقةد قطةع مةع
اجملايدِو ك ًم أغُار ًا رُِ ٕ رسِقٌ َأصبح مو الهصس قاب قُضةني أَ أدنةٖ َ ..اى غةدًا
لهاظسٍ قسِب .

حطني قاضم السكابْ

عهدما زارَ جُزِف باِدى ناٙب الرّٙسض اممسينسْ
العرام إلبالغ العمّل املالهْ بامال٘ات اَبامسا وسُ
ما ِصمُنٌ ( املصاحلٕ الُطهّٕ ) قامس بسالسهس
قّامٕ املالهْ َريطسٌ أسعَعسس لسقسهساعسل بسا سٌ
( أن َبٕ العصر ) املُصمسٖ عسقسْ السدبساغ َأبسهسا٘
نربال٘ املكدشٕ ِعرأُى مو يُ ( عقْ الدباغ )  ..مسا
عقّها نعم أَعس املالهْ لقدباغ ي ا أى ِسسعسل بساى
( وهُمتٌ ) لو تصمح بسعٓ تسد سل ل النس َى
الدا قّٕ لقعرام َباى ( املصاحلٕ الُطهسّسٕ نسعى
عراقْ الص ) َ ..راحَ ِتحدث بهدِٕ إزا٘ تصرحيات
جُزِف باِدى َ ..يرع العمّل املالهسْ ا أبسهسا٘
االنبار لإلحيا٘ مشّساهٍ اممسينساى بسعنسٌ ِسهس س
أمال٘اتًم نما ِرِدَى عقٖ امرض بصرف السهس سر
عو تصرحيات ( الدباغ ) َ ،مسو طسرف ر سر أراه أى
ُِوْ لقعراقّني بعنٌ املباهر بس ( املصساحلسٕ ) َأِسٕ
د أى اممر ناى خمتق ًا جسد ًا لسدٗ
مصاحلٕ !!  ..بّ َ
اشتدعا ٌٙل َانهطو َمثُلٌ ل ( وضرٔ اَبسامسا )
أكد َعدٍ بته ّ ما ِرِد َراحَ ُِصًب ل احلدِس
ل امل متر الصح ْ ال ٓ عسكسدٍ اَبسامسا مسعسٌ ل
ودِكٕ ( البّ امبّض ) لسدٗ سرَجسًسمسا بسعسد
اجتماع الهصف شاعٕ لُوديمسا عسو االشستسثسمسار
اممينْ ل العرام َعسكسد مس متسر االشستسثسمسار
الهبي ل بغداه ل نًر تنرِو امَ الكاهم عسقسٖ
ود تصرحيٌ َقد ا املالهْ مو بساِسدى أسرمساى
االشتمرار باالأرتام عو اٙتالأٌ مع السعسمسّسل عسبسد
العسِس احلهّم َتنهّل اٙتالف جدِد ظسمسّسع
امطّاف العراقّٕ نقًا نمسا حيسقسُ ذسم نسر
امطّاف بل َاموقٖ لدًِم ( املهُنات ) اليت اختس َا
مو الرتنّس عقًّا معُذم لتًدِم العرام َت تّتٌ ..
بّدَ أى ِك ٕ النعب العراقْ َمكاَمتٌ السبساشسقسٕ
َاجملايدِو البعثّني َالُطهّني ناإٔ ذم باملرصاه

ص٩

مً صٔحات آخس الصماٌ !! ..
امٔن٘ الربٍاٌ
الهاٙبٕ العتّدةٔ فدةّٕ الدلًّ
أقامت الةنّا مل تكعةيا إزا٘ مدا ند
يف بعض الصحف ََناالت األنبدا٘
مما ُِلمُنٌ حماض إفادات الد ًّة
فةام حدل الدن ند يا مهتد
التحكّكددات الةددة الْ األم نددْ
َ F.B.Iالن َ دت فًّا بص ف الهظد
عو دقٕ ما َ دَ فًّا َأماندٕ نارد ًِا
مددو عددةمًا تةهّددةات مددا ُِددلمٖ
االنتةاضٕ َن ف طبّعدٕ تدل
اجملد د م ااِد د انّ ل عد د ام يف
نهف العةَاى الجالثّين الغارم عام
َ ١٩٩١غ يا مو احلكداٙل  ..مدا اثدا
..
حةّظدددٕ فدددةّٕ الدددلًّ
فاحبٕ ال ًجٕ الع اقّدٕ الدصافّٕ
ِددا ل مًددازو فتُعددةت كاضددأ الد
 F.B.Iألنٌ حل تعب يدا الغ ِد
ام د ع ددٖ
َضددب ب د ٍ مددا ن د
اجل ح فأٓ ج ح يذا الذٓ تتحدة
عهٌ فةّٕ اللًّ ي يدُ جد ح
احتالو الع ام َحمداَالت تكدلّمٌ
َتةتّتٌ َالن ت قص يدْ َإضد ابًا
ع ٖ أرال ٌٙط ب ًا  ..لع دًا فدّحات
اخ الزماى تتج ٖ يف تص حيات ب
َتددل حيٌ رددع فددةّٕ الددلًّ
احلم ا٘ َبةالتًا امُد ى َهلجتًدا
الع اقّددٕ األفددّ ٕ الددن ال ت د ُبًا
ردداٙبٕ َردداف مددو عدداى َمددا د ٗ
الذِو مداتُا هًدم ام مداحا حَد َ
بالع ام َ ..ما أَا اخ زماى !! ..؟

حطاب الشعب
ضلناٌ الشعيب
 حطني الشَسضتاىٕ ما ُٓطنّ ٙشٓس اليفط الرٖ ميح ما الميلو مً ىفط العسام اىل أٍلُ اإلٓساىٔني اليفطط
العساقٕ اخلاو بطعس الرتاب ّزاح ٓطتْزد املشتكات اليفطٔ٘ االٓساىٔ٘ بأضعاز خسافٔ٘ فضالً عً متهٔيَه
مً ضسق٘ اليفط العساقٕ يف حكل دليٌْ بطسٓك٘ احلفس املاٜل  ..حطني الشَسضتاىٕ ٍرا ٓسٓد عكطد مطا
ُٓطنُٔ ( جْل٘ الرتاخٔص األّىل ّالجاىٔ٘ ) اليت مييح مبْجبَا ىفط العسام يف حكْلُ اجليْبٔ٘ نلَا اىل
شسن٘ برتّلٔه شل الربٓطاىٔ٘ ّلبعض الشسنات الصٔئ٘ ّغريٍا ّ ..الرٖ ٓسًٍ ىطب٘ عالٔ٘ مً ىفطط
العسام هلرِ الشسنات لعكْد طْٓل٘ مً الصمً عل ٙحطاب إفكاز أبيا ٛالشعب العساقطٕ ّحسمطاىَه مطً
أبطط خدمات املاّ ٛالهَسباّ ٛالْقْد .
 املسشح لسٜاض٘ ما ُٓطن ( ٙإقلٔه نسدضتاٌ ) ٍلْ ابسأٍه امحد نشف يف إططاز الطصساعات االىتدابٔط٘
عً ّثاٜل يف غآ٘ األٍنٔ٘ اخلطْزٗ تجبت إبساو ما تطن ٙحهْم٘ إقلٔه نسدضطتاٌ عكطدًا ىفطٔط ًا مط
شسن٘ أجيبٔ٘ بْضاط٘ ( شسن٘ نسدٓ٘ ) تطن ( ٙىطصاز نطسّب ) تابعط٘ لطشسن٘ ىْنطاٌ ّتكاضطه
املسدّد بني األطساف الجالث٘ ّ ..قد حُددت ىطب٘ ( ىصاز نسّب ) ّحدٍا مً مفسدٗ ّاحدٗ بط  ٠٩٣ألف دّالز
ْٓمٔ ًا ّ ..قد ٍدد ٍلْ ابسأٍه امحطد بتكطدٓه شطهْ ٚهطد ٍطرا العكطد اىل مطا ُٓططن ٙزٜٔطظ ( بسملطاٌ
نسدضتاٌ )ٍّدد اىُ يف حال عدو اضتجابتُ لشهْاِ فاىُ ضٔلجأ بشهْاِ اىل مطا اااٍطا ( امهنط٘
الفدزالٔ٘ للحهْم٘ االحتادٓ٘ ) ّ ..ما دزٍ ٚلْ أٌ حامَٔا حسامَٔا ّضسام ىفط العسام ال فسم بٔيَطه أٌ
ناىْا يف مشال العسام أّ ناٌ الشَسضتاىٕ بسعآ٘ العنٔطل املطالهٕ يف ضطسق٘ ىفطط ّّضطط العطسام
ّجيْبُ فاألمس ضٔاٌ ّ ..هلل يف خلكُ شؤٌّ ّناٌ اهلل يف عٌْ العسام الصابس اجملاٍد .
 عْد عل ٙبد ٛفحطني الشَسضتاىٕ ّشٓس اليفط العتٔد املعسّف بْخصاتُ اخلبٔج٘ ّاليت عرب عيَطا مط احطد
مكدمٕ الربامج يف ( قياٗ البغدادٓ٘ الفضا ) ٜ٘ٔحني باغتُ بأىُ أعط ٙاملعلْمطات نلطَا اىل األمرينطاٌ
عً ( الربىامج اليّْٖ العساقٕ ) بكْلُ ( اىو تيطلل مً خلفٔتو الطٔاضٔ٘ الطابك٘ ) ّحني أىهس مكدو
الربىامج امتالنُ ألٓ٘ خلفٔ٘ ضٔاضٔ٘ ضابك٘ ّبأىُ ( صحفٕ مطتكل ) أجابُ الشَسضطتاىٕ ( ال علٔطو
ملاذا تتضآل فهليا يف اهلْ ٚضّْ .. ) ٚنسز الشَسضتاىٕ ّخصاتُ اخلبٔج٘ يف دللظ خاص لُ م بعطض
أفساد ( حصب الفضٔل٘ ) ( أخْاىٕ تهلنْا م جابس خلٔف٘ جابس ) ملاذا التحامل علَّٕ ميهييا التفطاٍه ..
ل ميا حطصتُ املكططْم٘
فهنا تفاٍه أخٕ ( زها ) م ( ذلافظ البصسٗ الطابل ذلند الْاٜلٕ ) ّاخر ن ٌ
مً تَسٓب اليفط ّنسز عبازتُ ا ُملحّبب٘ ( إىتُ إص ّاىٕ إص ّالْالٕ نآل إص ) ٓ ..كصد بالْالٕ أّلٔطاٛ
ىعنتُ األمريناٌ ّاإلٓساىٔني .
 جْاد عفًْا ىْزٖ املالهٕ أزضل احد السّشخْىٔ٘ الكدما ٛمً أصدقا ُٜاملشرتنني م ( صطبطاح الططاعطدٖ )
زٜٔظ ما تُطن ( ٙجلي٘ اليصاٍ٘ ) فٔنا ُٓطن ( ٙدللظ اليْاب ) ّ ..قال لُ ( قل هلرا اخلفٔف ) أٌ ٓطهطف
لطاىُ عً الفطاد ّعً ( ّشٓس التجازٗ ) ّاٌ ْٓقف تَجنُ علَّٕ فيحً دفيا املٔت ضْٓ٘ ّحنً لْال االحطتطالل
ّفْه ٙالفطاد ٍل ّصليا ما ّصليا إلُٔ ٍّل ٓصبح ( صباح الطاعدٖ ) زٜٔظ جلطيط٘ يف دلطلطظ الطيطْاب
ّٓتكاه ٥٢ ٙملٌْٔ دٓياز شَسٓاً ما عدا ما حتت البطاط ٍّهرا ٍه لصْص العسام ّضازقٕ ثسّتُ ّبطاٜطعطٕ
نسامتُ ّضٔادتُ ٓتبادلٌْ األدّاز ّالفضاٜح لهٕ ٓطتنس ىَبَه لجسّات العسام ّلهً اىل حني .

ص٠١

مً تكلٔعات ّمَاسل ما ُٓضن ٙدللط اليْاب
باقز ناظه الالمٕ
اطلع العزاقٌْٔ األباٗ تلفَه مغاعز املزارٗ ّالتيدر عل ٙمَشل٘ تصْٓت ما ُٓضن ٙدللط اليْاب عل ٙتعٔني أنثز منً صنتني صنف لا للعنزام يف البلنداٌ العزبٔن٘
ّاألجيبٔ٘ ففضالل عً اجليضٔات االىهلٔشٓ٘ ّاهلْليدٓ٘ ّاألم نٔ٘ ألغلب ( املزعحني ) ّعدو تطابل مؤٍالتَه ّاختصاصاتَه مع اعنااطات منؤٍالت ّخناات
( الضفزا ) ٛفأىَه مزعحٌْ مً طْاٜفَه ّأعزاقَه ّأحشابَه العنٔل٘ فحني ٓعاض احد مً ٓدعٕ بأىُ ( ميثل الهزد الفٔلٔني ) عل ٙتزعنٔ عندص ال ٓعزفنُ
ٓياٖ لُ علٕ ٓشدٖ األدٓب بالكْل اىُ مزع حشب الدعْٗ ٍهذا ّبهل صفاق٘ ّعل ٙاملأل نلُ صا َر العزام ّّظاٜف اخلدمن٘ فٔنُ حصنص لا لألحنشاب العنٔلن٘
ّمً مَاسل دللط اليْاب األخز ٍْ ٚصفز ما ُٓضن ٙرٜٔضُ اىل الهْٓت ّتصدٖ احلهْم٘ ّبكٔ٘ اليْاب لُ بأىُ ال ميثل إال ىفنضُ ّحشبنُ ّتنصدٖ ىنْاب منا
ُٓضن ( ٙإقلٔه نزدصتاٌ ) لهل ما ٓتحدث ّلْ بغهل عابز عً عزّب٘ العزام فال حيل للعزبٕ أٌ ٓكْل أىا عزبٕ فَْ ( عٔعٕ ) أّ ( صين ) ّالهزدٖ يف ىظزٍه
نزدٖ ال طاٜف٘ لُ ّال دًٓ ٍّهذا تتبد ٚمساج٘ اللعب٘ مثلنا تتعز ٚمَاسل ما ُٓضن ٙمبحلط اليْاب ّأٖ ىْاب !! .

االصطفافات اجلدٓدٗ لتكاصه الػئن٘
عبد اهلل جاصه العشاّٖ
صدعّٛا ايسؤٚض قبٌ إٔ خيدطٛا األمساع باجرتازِٖ املكٝت حلدٜث ( ايتآيفات )  ( ٚايتٛافكات )  ( ٚايتحايفاات ) ايات واس ّٚاءٝاا ٤اصا فافاوِٗ اي ا٥فٝا١
ٚايعسق ١ٝايكدمي ١ايت جًبتِٗ اىل سد ( ٠ايعًُ ١ٝايشٝاس ) ١ٝيتكاسِ ايػٓ ١ُٝعً ٢ءشاب ايعسام َٚشتكبٌ أبٓا ٘٥االصالٚ ٤يهأ باواٛاب فضفاضا١
حيشبْٗٛا جدٜدٚ ٠يهٓٗا سسٜع ١االٖتدا ٖٞ ٤األخس ٣فعبد ايعزٜز احلهٜ ِٝسٜد االءتفاظ بوسِٗ جمًاش٘ اياال عساقاٚ ٞاياال اساالَ ٞايات زاءات
وتٗا ٣ٚبفعٌ حماٚالت املايهٚ ٞءزب ايدع ٠ٛاالست٦ثاز با ( ايػٓ ) ١ُٝنًٗا فهًف دٖكاْ٘ ايكدُٖ ( ِٜاّ محٛد ) ٟبإعاد ٠وظه ٌٝاال٥تالف ايكدِٜ
ٚاعاد ٠املٓشًخني عٓ٘ ٚ ،املايه ( ٚ ٞءزب ايدعٜ ) ٠ٛهثس َٔ ٕٚايتصسحيات اجلٛفاا ٤ءا ٍٛضاسٚز ٠ددٜاد اال٥تاالف ٚاع ا٥ا٘ اياصبػ ١ايٝٓ ٛا١
( ايعابس ٠يً ٛا٥ف ) عً ٢ءد وعبريات ايزاعل ( عبٝص ايبٝاو ) ٞفُٝا زاءت أ ساف عدٜد ( َٔ ٠ايتٛافل ) وتحدث عٔ ٝٓ ٚا ١اايفااوِٗ  ٚاصا فافاوِٗ
اجلدٜد ٠يف ءني طٗد ( ايتحايف ايهسدستاْ ) ٞاْكشاَات ٚاْظكاقات عدٜد ٠ظٗست يًعٝإ يف اْتخابات َا ُٜشُ ( ٢بسملإ اقً ِٝنسدستإ ) ٚ ..دَافا
ح ايتعبري ٚامنا ايتٓافص عًَٛ ٢اق ايٓفٛذ ٚءصص غٓ ١ُٝوكاسِ أَٛاٍ ايظعب ايعساقٚ ٞبعاد
ٖؤالٚ ٤أٚي٦و نًِٗ يٝص ايصح ٠ٛاي ١ٝٓ ٛاملباغت ١اذا ص َ
ادزانِٗ املتوخس يٛع ٞايظعب ايعساق ٞاملتعاظِ بايضد َٔ احملاصصات اي ا٥فٚ ١ٝايعسقٚ ١ٝستظٌ ٖر ٙاأل اساف املتاصازع ١يف دٓادقاوٗا املتربقعا١
باألاٛاب املًًٗٗ ١ايت ستتُزم ٜٚظٗس ٕٚعسا ٠يف سريى اْتخاباوِٗ ايت ستزٚز َشبك ًا بفعٌ ْٛع ١ٝاملتٓافشني َٔ ايادا٥س ٜٔيف فًاو ايعًُٝا ١ايشٝاسا١ٝ

ايتابع ١يًُحتٌ ٚايت سٝهٓشٗا َ اهلزمي ١ايٓٗا ١ٝ٥يًُحتٌ جٗاد املكاَٚا ١ايباساًٚ ١سات ً ااص ايعاسام اياشا عٜٚ ١بكا ٢ايعاسام
ءصت٘ أبٓا ٘٥ايربز. ٠

اىل متُٓ ٙضتباح الصحفٌْٔ ُّٓيتحل أصه ىكابتَه !!؟
عْاد صاحل عهز
عحٔب أمز الذًٓ اصه ىكاب٘ الصحفٔني ّعيآّيَا فَه مزتشق٘ مً الطزاس الفزٓد ّال ٓغل هله غبار فلٔط هله إال اصتحدا ٛما ٓضنْىَا املضاعدات ّالْلع بتأصنٔط
الغزنات أما الصحفٌْٔ احلكٔكٌْٔ فلٔذٍبْا اىل املكابز ّاملعتكالت ّاملَاجز ّامليايف ّحيلْ ملً ُٓضنٕ ىفضُ ىكٔب الصحفٔني أٌ ُٓعلً ْٓمٔال باٌ ميح٘ مً ُٓضنُٔ
( دّل٘ رٜٔط الْسرا ) ٛتغنل مجٔع الصحفٔني ّحت ٙاملْظفني ميَه ّمً أٖ صحفٔني ٓتحدث ٍذا اليكٔب العحٔب الػزٓب عً آالف الضْام ّاحلنزاظ منع احاامينا
الغدٓد هلذِ الغزاّ ٜلهً صحفٕٔ ( ىكٔب الصحفٔني ) مً صكط املتاع مً اللصْص ّاملزتشق٘ ّمندعٕ االىتننا ٛملَين٘ النصحاف٘ ّلٔعلنه ٍنؤال ٛأٌ النصحفٔني
أصحاب الكله الغزٓف ٓتعفزٌّ ببارّد بيادم املكاّم٘ الباصل٘ ّٓيغزٌّ أخبارٍا ّٓؤسرّىَا بالهلن٘ املكاتل٘ ّحت ٙاجنال ٛالػنن٘ ّحنت ٙتزفنع بٔنارم التحزٓنز
ّتعْد الصحاف٘ الغزٓف٘ صحاف٘ الهلن٘ احلزٗ تزصه حزّف بيا ٛالعزام الياٍض املتطْر املشدٍٕ بزآات العشٗ ّالهزام٘ .

ص١١

قصٔدٗ ضالو عل ٙبغداد
الػاعس عبد السشاق عبد الْاحد
كبري عل ٙبغداد أىٕ أعافَا
ّأىٕ  ,عل ٙأمين لدَٓا  ,أخافَا

ّىغفْ ّ ,تغفْ دّزىا مطنٝي٘
ّضاٜدٍا  ,طَس ّ ,طَس حلافَا ؟

كبري علَٔا  ,بعدما غاب مفسقٕ
ّجفت عسّق القلب حت ٙغغافَا
تتبعت للطبعني غطآٌ ىَسٍا
ّأمْاجُ يف اللٔل كٔف ازجتافَا

فناذا جس ٚلألزض حت ٙتبدلت
حبٔث اضتْت ّدٓاىَا ّغعافَا ؟
ّماذا جس ٚلألزض حت ٙتلْثت
اىل حد يف األزدحاو ضجت ىطافَا

ّآخٔت فَٔا اليدل طلعا فنبطسا
اىل التنس ّ ,األعراق شاِ قطافَا
تتبعت أّالدٖ ٍّه ميألّىَا

ّماذا جس ٚلألزض  .كاىت عصٓصٗ
فَاىت غْالَٔا ّ ,داىت طسافَا ؟
ضالو عل ٙبغداد  ..غاخت مً األضٙ

صغازا اىل أٌ غٔبتَه ضفافَا !
تتبعت أّجاعٕ ّ ,مطس ٚقصاٜدٖ
ّأٓاو ٓغين كل ىفظ كفافَا
ّأٓاو أٍلٕ ميأل الغٔث دازٍه

غياغٔلَا  ..أبال مَا ّ ..قفافَا
ّغاخت غْاطَٔا ّ ,غاخت قبابَا
ّغاخت لفسط اهله حت ٙضالفَا
فال اكتيفت باخلنس غطآٌ ىَسٍا

حٔآّ , ٛطقَٔه حٔا ٛجفافَا !
فله أز يف بغداد  ,مَنا تلبدت
مْاجعَا  ,عٔيا ٌَْٓ إىرزافَا

ّال عاد يف ّضع اليّدام ٙاكتيافَا
ضالو عل ٙبغداد  ..لطت بعاتب
علَٔا ّ ,أى ٙلٕ ّزّحٕ غالفَا

ّمل أز فَٔا فضل ىفظ ّ ,اٌ ذّت
ٓياشعَا يف الضّاٜقات احنسافَا
ّكيا اذا أخيت عل ٙالياع غن٘
ىقْل بعٌْ اهلل ٓأتٕ اىلػافَا

فلْ ىطن٘ طافت علَٔا بغري ما
تساح بُ  ,أدم ٙفؤادٖ طْافَا
ٍّا أىا يف الطبعني أشمع عْفَا
كبري عل ٙبغداد أىٕ أعافَا

ص٢١

أقشأ أيًا العشبي


ملارا مت احتالل العشاق العشبي ؟



ملارا مت تذمري عشاق نبوخز نضش وصالح الذيو األيوبي وصذام حظني ؟



ملضلحة مو مت حل اجليش العشاقي الباطل واألجًضة األمهية وصذوس ما يُظنى ( قانوى اجتثاث البعث
دطتوس بوش املظخ ..؟



كيف يهفز املششوع الضًيوني يف العشاق بشعاية االحتالل وعنالئٌ ؟

والتبحثب بدصثذاس مثا يُثظنى

نهشش يها نط حماضشة ما يُظنى وصيش األمو الذاخلي الضًيوني ( آفى دخيرت اليت ألقايا يوم  ٤أيلول  ٨٠٠٢يف ( معًذ أحبثاث األمثو
القومي اإلطشائيلي

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
نط احملاضشة :
لٗظ بٕضع أحد أُ ٍٖهس أٌٍا حككٍا الهجري وَ األِداف عمِ ٜرٓ السطاح ٛبسن ٔأنسجس خسا ا ٍسا لسْ ٔأعسدذٌا ِسرا
اخلصٕص  .جيب اضتحطاز وا نٍا ٌسٖد أُ ٌفعمْ ٌٍٔجصٓ العسام وٍر بداٖ ٛتدامٍا الٕضع العساقس٘ وٍسر بداٖس ٛعكسد
الطبعٍٗات وَ الكسُ العشسَٖ  ،جن ٔذزِٔ ٚرٓ األِداف ِٕ ذعي األنساذ لهٌّٕي مجاع ٛأثٍٗ ٛوط ّد ٚوَ حكّسا أُ تكسسز
وصريِا بالتىتع باحلسٖ ٛشأٌّا شأُ أ ٙشعب .
البداٖ ٛناُ املخ ُٕ الدٔلٔ ٛعم ٜزأضّي " أٔز ٝلٗرباٌ٘ " املطتشاز األضبل لسٟٗظ الٕشزا ٞثي ضفريٌا تسنٗا ٔأثٕٗبٗا
ٔإٖساُ قد حدذ إطاز ٔفحٕ ٝالدعي اإلضساٟٗم٘ األنساذ ِ .را الدعي ناُ البداٖ ٛوتٕاضسعا  ،ذعسي ضٗاضس٘ ٔإثساز ٚقسطٗٛ
األنساذ ٔطسحّا فٕم املٍابس  .مل ٖهَ بٕضع األنساذ أُ ٖتٕلِٕا الٕالٖسات املتحسدٔ ٚفس ٜأٔزٔبسا ٔحست ٜذااسن بعس ذٔه
أٔزٔبا  .ناُ ذعي واذ ٙأٖطا ٔلهٍْ ذلدٔذ .
التحٕه اهلاً بدأ عاً ِ . ٢٧٩١را الدعي اختر أبعاذا أاس ٝأوٍٗ ، ٛود األنساذ بالطالح عرب تسنٗا ٔإٖسساُ ٔاضستكباه دلىٕعسات
نسذٖ ٛلتمك ٜالتدزٖب إضساٟٗن بن ٔف ٜتسنٗا ٔإٖساُ ِ .هرا أصبح ِرا الدعي احملسك لت ٕز وطتٕٝ
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ايعالقات اإلضرتاتٝج ١ٝبني إضساٚ ٌٝ٥األنساد ٚ ،نإ َٔ املٓتظس إٔ ته ٕٛي٘ ْتا٥ج َُٗ ١يٛال إٔ إٜسإ ايػاٚ ٙايعسام تٛصال اىل صفك ١يف اجلصا٥س عاّ ٥٧٩١
ٖ ،ر ٙايصفكٚ ١جٗت ضسب ١ق ١ٜٛاىل ايطُٛح ايهسد . ٟيهٔ ٚفل غٗادات قٝادات إضسا ١ًٝٝ٥ظًت عً ٢عالق ١بصع ِٝاألنساد َصطف ٢ايربشاْ . ٞاألنساد مل
ٜتًُهِٗ ايٝأع  ،عً ٢ايعهظ ظًٛا أنجس إصسازا عً ٢اإلضتُساز يف صساعِٗ ضد ايطًط ١يف بػداد .
بعد إْٗٝاز املكا ١َٚايهسد ١ٜنٓتٝج ١يالتفام َع إٜسإ تٛشعت قٝاداتِٗ عً ٢تسنٝا ٚضٛزٜا ٚإضسا . ٌٝ٥إضساٚ ٌٝ٥اْطالقا َٔ إيتصاّ أدب ٚ ٞأخالق  ٞن إ
َٔ ٚاجبٗا إٔ تظٌ اىل جاْب األنساد ٚتأخر بأٜد ِٜٗاىل إٔ ٜبًػٛا اهلدف ايك َٞٛاير ٟحدد ، ٙٚحتكٝل احلهِ ايرات ٞيف املسحً ١األٚىل َٚسحً  ١اإلض تكالٍ
ايٓاجص بعد ذيو  .ئ أط ٌٝيف حدٜج ٞعٔ املاض ٞدنب إٔ ٜٓصب حدٜج ٞعً ٢إٔ َا حتكل يف ايعسام فام َا نإ عكًٓا االضرتاتٝجٜ ٞتد . ً٘ٝاآلٕ يف ايع سام
دٚي ١نسد ١ٜفعال ٖ ،ر ٙايدٚي ١تتُتع بهٌ َكَٛات ايدٚي ١أزض غعب دٚيٚ ١ضًطٚ ١جٝؼ ٚاقتصاد زٜعْ ٢فطٚ ٞاعد  ٖ ،ر ٙايدٚي  ١تتطً ع اىل إٔ ته ٕٛ
حدٚدٖا يٝطت داخٌ َٓطك ١نسدضتإ  ,بٌ ضِ مشاٍ ايعسام بأنًُ٘ َ ،د ١ٜٓنسنٛى يف املسحً ١األٚىل ثِ املٛصٌ ٚزمبا اىل حمافظ ١ص الح اي د ٜٔاىل
جاْب جًٛالٚ ٤خاْكني .
األنساد حطب َا ملطٓا ٙخالٍ يكا٤ات َع َطؤٚيني إضساًٝٝ٥ني الٜدعَٓ ٕٛاضب ١د ٕٚإٔ ٜػٝدٚا بٓا ٚذنسٚا دعُٓا ٚميجٓٛا َٛاقفٓا ٚاإلْتصاز اير ٟحكك  ٙٛيف
ايعسام فام قدزتِٗ عً ٢اضتٝعاب٘ ٚ .بايٓطب ١يٓا مل تهٔ أٖدافٓا تتجاٚش دعِ املػسٚع ايك َٞٛايهسد ٟيٓٝتج نٝإ نسد ٣أ ٚدٚي ١نسد . ١ٜمل ٜدز خبًدْ ا
حلظ ١إٔ تتخكل دفعٚ ١احد ٠جمُٛع ١أٖداف ْتٝج ١يًخسب اييت غٓتٗا ايٛالٜات املتخدٚ ٠أضفست عٔ احتالي٘  .ايعسام اي ر ٟظ ٌ يف َٓظٛزْ ا االض رتاتٝجٞ
ايتخد ٟاالضرتاتٝج ٞاألخطس بعد إٔ حت ٍٛاىل ق ٠ٛعطهسٖ ١ٜا ، ١ً٥فجأ ٠ايعسام ٜتالغ ٢ندٚيٚ ١نك ٠ٛعطهس ١ٜبٌ ٚنبًد ٚاحد َتخد  ،ايع سام ٜك طِ
جػسافٝا ٚاْكطِ ضهاْٝا ٚغٗد حسبا أًٖ ١ٝغسضَٚ ١دَس ٠أٚدت حبٝا ٠بضع َ٦ات األيٛف  .إذا زصدْا األٚضاع يف ايعسام َٓر ع اّ  ٣٠٠٢فإْٓ ا ض ٓجد أْف طٓا
أَاّ أنجس َٔ َػٗد :

 .1ايعسام َٓكطِ عً ٢أزض ايٛاقع اىل ثالث ١نٝاْات أ ٚأقاي ِٝزغِ ٚجٛد حهَ ١َٛسنص. ١ٜ

 .2ايعسام َا شاٍ عسض ١إلْدالع جٛالت جدٜد َٔ ٠احلسٚب ٚاإلقتتاٍ ايداخً ٞبني ايػٝعٚ ١ايطٓٚ ١بني ايعسب ٚاألنساد .
 .3ايعسام بأٚضاع٘ األَٓٚ ١ٝايطٝاضٚ ١ٝاالقتصاد ١ٜئ ٜطرتد ٚضع٘ َا قبٌ . ٣٠٠٢
حنٔ مل ْهٔ بعٝد ٜٔعٔ ايتطٛزات فٛم ٖر ٙاملطاحَٓ ١ر عاّ ٖ ، ٢٠٠٣دفٓا اإلضرتاتٝجَ ٞاشاٍ عدّ ايطُاح هلرا ايبً د إٔ ٜع ٛد اىل رازض  ١دٚز عسب ٞ
ٚإقً ُٞٝألْٓا حنٔ أ ٍٚاملتضسز . ٜٔضٝظٌ صساعٓا عًٖ ٢ر ٙايطاح ١فاعال طاملا بكٝت ايكٛات األَسٜه ١ٝاييت تٛف س يٓ ا َظً ٚ ١فسص  ١يه  ٞحتب أ١ ٜ
ضٝاقات يعٛد ٠ايعسام اىل ضابل قٛت٘ ٚٚحدت٘  .حنٔ ْطتددّ نٌ ايٛضا ٌ٥غري املس ١ٝ٥عً ٢ايصعٝد ايطٝاضٚ ٞاألَين ْ .سٜد إٔ خنًل ض ُاْات ٚن ٛابح ي ٝظ
يف مشاٍ ايعسام بٌ يف ايعاصُ ١بػداد  .حنٔ حنا ٍٚإٔ ْٓطج عالقات َع بعض ايٓدب ايطٝاضٚ ١ٝاالقتصاد ١ٜحت ٢تبك ٢بايٓطب ١يٓا ض ُاْ ١يبك ا ٤ايع سام
خازج دا٥س ٠ايد ٍٚايعسب ١ٝاييت ٖ ٞحاي ١حسب َع اضسا ، ٌٝ٥ايعسام حت ٢عاّ ٣٠٠٢نإ يف حاي ١حسب َع إضساٚ . ٌٝ٥نإ ٜعترب احلسب َع إضسا َٔ ٌٝ٥أٚج ب
ٚاجبات٘  .إضسا ٌٝ٥ناْت تٛاج٘ حتد ٣اضرتاتٝج ٞحكٝك ٞيف ايعسام  ،زغِ حسب٘ َع إٜسإ ملد ٠مثاْ ١ٝأعٛاّ ٚاصٌ ايعسام تطٜٛس ٚتعص ٜص قدزات ٘ ايتكًٝد١ ٜ
ٚاإلضرتاتٝج ١ٝمبا فٗٝا ضع ٘ٝحلٝاش ٠ضالح ْ. ٟٚٛ
ٖرا ايٛضع الدنب إٔ ٜتهسز حنٔ ْتفاٚض َع األَسٜهإ َٔ أجٌ ذيو  َٔ ،أجٌ قطع ايطسٜل أَاّ عٛد ٠ايعسام يٝهٕٛ
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دٗهً٘ ٞاجًٔ ٞع اضساٚ٢ى  .اإلداز ٝاألًسٙل ٞٚحسٙص ٞعو ٟضٌاْ ًصاحلِا ٗعو ٟت٘فري ٓرٖ اهطٌاُات عرب ٗضا٢ى خمتوف. ٞ
 .1بقا ١اهق٘ات األًسٙل ٞٚيف اهعساق هفرت ٝال تقى عّ عقد اىل عقد ّٙحت ٟيف حاه ٞف٘ش بازان أٗباًا اهر ٜحيبر ضحخ اهقح٘ات األًسٙلٚحٞ
حتُٔ ٟا ٞٙعاَ .٩٠٠٢
 .2احلسص عو ٟأْ تػٌى االتفاق ٞٚاألًِ ٞٚبني اه٘الٙات املتخدٗ ٝاحللً٘ ٞاهعساق ٞٚأكجس ًحّ بِحد ٙحطٌّ دٚٚحد اهعحساق يف اهحِصا ًحع
إضساٚ٢ى ٗعدَ اهطٌاح هٕ باإلُطٌاَ اىل أ ٞٙداهفات أٗ ًِظً٘ات أٗ اإلهتصاَ مب٘اثٚق تتأضظ عو ٟاهعدا ١ضد إضساٚ٢ى كٌعآد ٝاهحدفا
اهعسب ٛاملػرتن أٗ اإلغرتان يف أ ٜعٌى عدا ٛ٢ضد إضساٚ٢ى إذا ًا ُػبت حسب يف املِطقً ٞع ض٘زٙا أٗ هبِاْ أٗ إٙساْ .
اىل جاُ ٓرٖ اهطٌاُات ِٓان أٙطا جٔ٘د ٗخط٘ات ُتدرٓا حنّ بػلى ًِفسد هتأًني ضٌاُات ق٘ ٞٙهقطع اهطسٙق عو ٟع٘د ٝاهعحساق اىل ً٘قحع الحصٍ .
اضتٌساز اه٘ضع احلاه ٛيف اهعساق ٗدعٍ األكساد يف مشاي اهعساق كلٚاْ ضٚاض ٛقا ٍ٢براتٕ ٙ ،عط ٟضٌاُات ق٘ ًٌٞٔٗ ٞٙهألًّ اهقً٘ح ٛاإلضحساٚ٢و ٛعوحٟ
املد ٠املِظ٘ز عو ٟاألقى  .حنّ ُعٌى عو ٟتط٘ٙس غساك ٞأًِٗ ٞٚإضرتاتٚجً ٞٚع اهقٚاد ٝاهلسد ٞٙزغٍ أْ ذهم قد ٙجري غحط تسكٚحا اهدٗهح ٞاهحصدٙق. ٞ
حنّ مل ُدخس جٔدا يف ضبٚى إقِا اهصعاً ٞاهرتكٗ ٞٚعو ٟاألخص زج أزدٗغاْ ٗعبد اهلل ج٘ي بى ٗاهقاد ٝاهعحطلسٙني أْ دعٌِحا هألكحساد يف اهعحساق ال
ميظ ٗضع األكساد يف تسكٚا .
أٗضخِا ٓرا أٙطا هوقٚاد ٝاهلسدٗ ٞٙحرزُآا ًّ ًغب ٞاإلحتلان برتكٚا أٗ دعٍ أكساد تسكٚا بأ ٜغلى ًّ أغلاي اهدعٍ أكدُا هلٍ أْ اهػساكً ٞحع
إضساٚ٢ى جي أْ ال تطس باهعالقً ٞع تسكٚا ٗأْ ًٚداْ ٓرٖ اهػساك ٘ٓ ٞاهعساق يف اه٘قت احلاهٗ ، ٛقد ٙتطع املطتقبى هلّ غسٙط ٞأْ ٙتجٕ ٓحرا األتحطا
حن٘ ض٘زٙا ٗإٙساْ ً٘ .اجٔ ٞاهتخدٙات اإلضرتاتٚج ٞٚيف اهب ٞ٣ٚاإلقو ٌٞٚٚحيتٍ عوِٚا أْ ال ُغٌض اهعني عّ تط٘زات اهطاح ٞاهعساقًٗ ٞٚالحقتٔا  ،ال بحاه٘ق٘
ًتفسجني بى يف املطآٌ ٞبدٗز ك ٛال تلْ٘ تفاعالتٔا ضازًٗ ٝفاقٌ ٞهوتخدٙات  .دٚٚد اهعساق عّ طسٙق تلسٙظ أٗضاعٕ احلاهٚح ٞهٚحظ أقحى أٌٓٚحٞ
ٗح ٞٙ٘ٚعّ تلسٙظ ٗإداً ٞدٚٚد ًصس  ،دٚٚد ًصس دقق ب٘ضا٢ى دبوً٘اض ٞٚهلّ د ٛٚاهعساق ٙتطو اضتدداَ كى اه٘ضا٢ى املتاحٗ ٞغري املتاح ٞحتحٟ
ٙلْ٘ اهتخٚٚد غاًال كاًال  .ال ميلّ احلدٙح عّ اضتدداَ خٚاز اهق٘ ٝألْ ٓرا اهػسط غري قا ٍ٢باهِطب ٞهوعساق ٗ .ألْ ٓرا الٚاز ًازضتٕ اهق٘ ٝاألعظٍ يف
اهعامل اه٘الٙات املتخدٗ ، ٝحققت ُتا٢ج تف٘ق كى تص٘ز  ،كاْ ًّ املطتخٚى عو ٟاضساٚ٢ى أْ دققٕ إال ب٘ضٚوٗ ٞاحد ٟٓٗ ٝاضتدداَ عِاصحس اهقح٘ ٝحب٘شتٔحا
مبا فٔٚا اهطالح اهِ٘ٗ. ٜ
دوٚوِا اهِٔا ٛ٢أْ اهعساق جي أْ ٙبق ٟجمصأ ًِٗقطٌا ًٗعصٗال داخوٚا بعٚدا عّ اهب ٞ٣ٚاإلقوٓ ، ٌٞٚٚرا ٓ٘ خٚازاُا االضرتاتٚج ًّٗ . ٛأجى دقٚقٕ ضحِ٘اب
عو ٟاضتدداَ الٚازات اهيت تلسع ٓرا اه٘ضع  ،دٗه ٞكسد ٞٙيف اهعساق تٔ ٌّٚعوً ٟصادز إُتاج أُتاج اهِفط يف كسك٘ن ٗكسدضتاْ ِٓ .ان إهتصاَ ًحّ
اهقٚاد ٝاهلسد ٞٙبإعاد ٝتػغٚى خط اهِفط ًّ كسك٘ن اىل خط  IBCضابقا عرب األزدْ ٗقد جست ًفاٗضات أٗهً ٞٚع األزدْ ٗمت اهت٘صحى اىل اتفحاق ًحع
اهقٚاد ٝاهلسدٗ ، ٞٙإذا ًا تساجع األزدْ فِٔان اهبدٙى اهرتك ٛأً ٜد خط كسك٘ن ًِٗاطق اإلُتحاج األخحس ٠يف كسدضحتاْ تتحٍ اىل تسكٚحا ٗإضحساٚ٢ى ،
أجسِٙا دزاضات ملدطط أُاب ٚهوٌٚاٖ ٗاهِفط ًع تسكٚا ًّٗ تسكٚا اىل إضساٚ٢ى .
املعاده ٞاحلاكٌ ٞيف حسكتِا اإلضرتاتٚج ٞٚيف اهب ٞ٣ٚاهعساق ٞٚتِطوق ًّ ًصٙد ًّ تق٘ٙض حصً ٞاهقدزات اهعسب ٞٚيف دٗهلا اهسٚ٢ط ًّ ٞٚأجى دقٚق املصٙحد
ًّ األًّ اهقً٘ ٛإلضساٚ٢ى .
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العمليات اجلوادية جملاهدوا الفصيل املقاتل (  ) ٧٩٨لشور حزيران ٩٠٠٢

ث

الخاريز

الفعاليت الجهاديت

المكان

1

10/2/6441

دزق عجلت همز أميزكيت بالكامل في الساعت  1219ليال

عملياث صالح الديه  /قاطع سامزاء

6

10/2/6441

حدميز عجلت همز أميزكيت بعبىة واسفت وقخل وجزح مه فيها في الساعت  12:4صبادا

عملياث الخأميم  /قاطع الزياض

:

12/2/6441

حم اكخشاف عبىة واسفت مه قبل االميزكان

عملياث صالح الديه  /قاطع سامزاء

0

12/2/6441

5

10/2/6441

حدميز عجلت همز أميزكيت وقخل وجزح مه فيها في مىطقت دي الزوجيلي في الساعت
 11244صبادا
قصف القاعدة األميزكيت في كليت القىة الجىيت بصارور َكزاد وكاوج اإلصابت مباشزة
وشىهدث أعمدة الدسان حخصاعد في الساعت  14244صبادا

عملياث ويىىي  /المزكز

عملياث صالح الديه  /المزكز

2

10/2/6441

حم اكخشاف عبىة واسفت مه قبل االميزكان

عملياث صالح الديه  /قاطع سامزاء

9

11/2/6441

دزق عجلت ( بهبهان ) للمىساد اإلسزائيلي وقخل مه فيها في الساعت  6265ظهزا

عملياث صالح الديه  /قاطع سامزاء

0

11/2/6441

قصف مقز حىاجد القىاث األميزكيت بصارور َكزاد في الساعت  16244ظهزا

عملياث صالح الديه  /المزكز

1

11/2/6441

دزق عجلت همز أميزكيت بالكامل في الساعت  14244صبادا

عملياث الخأميم  /قاطع الزياض

14

64/2/6441

11

66/2/6441

حدميز عجلت همز أميزكيت كبيزة الذجم ( بعيزة ) وقخل وجزح مه فيها في الساعت
 112:6ليال
حدميز عجلت همز أميزكيت كبيزة الذجم ( بعيزة ) وقخل وجزح مه فيها في الساعت
 1244صبادا

عملياث صالح الديه  /قاطع سامزاء

عملياث الخأميم  /قاطع الزياض

16

6:/2/6441

دزق واقلت أميزكيت في الساعت  11211ليال

عملياث صالح الديه  /قاطع سامزاء

1:

62/2/6441

إعطاب واقلت أميزكيت في الساعت  1245ليال

عملياث صالح الديه  /قاطع سامزاء

10

60/2/6441

دزق واقلت أميزكيت مذملت بالمىاد الغذائيت في الساعت  14266ليال

عملياث صالح الديه  /قاطع سامزاء

15

61/2/6441

قصف كليت القىة الجىيت بصارور َكزاد وأصاب المسبخ في الكليت إصابت مباشزة في
الساعت  112:4صبادا

عملياث صالح الديه  /المزكز

12

:4/2/6441

قصف مقز للقىاث األميزكيت بصارور َكزاد في الساعت  0244مساءا

عملياث صالح الديه  /المزكز

19

:4/2/6441

قصف مقز للقىاث األميزكيت بصارور َكزاد في الساعت  11244ليال

عملياث صالح الديه  /المزكز

