
 

 

 هجرية ٢٥٤٣ميالدي /  رمضان  ٣١٢٢عدد  أب 

 االفتتاحية

 اللعبة المفضوحة

 

يُصبح أبناء  عاؼبنء صااصءبي سيناعلى ػياك تاريح حاصيي ءث 

جالسزة صاؼنيرت صاعرءتارت صاناءبيصحرات  ال صائاعء رءث صاخال 

صتخنيأسص صاظهلر  رهء ػيك ن ل غءيت  ل صاشيصهت سصااصي    

سكأنهم ام يصدقلص يخصءرػلى ػيك صانغءنم سصانكءتب سكأنهام 

حققاالص ف  خااح صائخاالر خ ػاابي لاادوخهم صانئااعلحت اين خيراا  

سصزدسصجرخهم  ل صاؼنءات ألوريكء سصيايصى سصااخل كاءى حاصريخهء 

أكثي و  ويرلى سنص  صانيرلى عهرد ػيصقال سقيصبات لناعت 

والير  وهجي  ل دصلل سلءرج صاؼيصق سوالير  صاليخءم سصالرصوال 

   عال ػ  حجليغ صاشؼب سإ قاءر  سو اءسالث صلالااح ب يوءناح 

و  أبعط لدوءث صاناء  سصاكهيباء   ال هالص صااصر  صاقء اط 

صاشديد صا يصرة ستقط صانخءع س ل وقدوهم صاؼنرل صانءاكال 

سػصءبءث حزب صادػلة صاؼنرل سويحزقت صاصدر سػصءبءث ف بادر خ 

يخبءرسى  ل صاخصيي ءث سصتخهالح ػباءرصحهم صاننجلجات حال  

ف صاشيصكت  سصاخلص ق خ س ف صاخيعارق خ سر اط صاناءاكل وال  

علصغي وء يعنلنهء ف صالزصرصث صالونرت خ سصاخل غدث ف ظرؼءث خ 

اح سا زب ف صادػلةخ   صوء صاؼنرل صاؼخرق سصاثؼيب صانءكي جاال  

صاطءابءنل  أنح وشغل  بر  صتخعء ت صجخنءػاءث واء ياعنك 

صاكخل صاعرءتارت سونءقاشت ف صحئءقرات أربرال خ سواء أدرصح واء 

صحئءقراات أربراال بي سبراا  زيااءرة صاااعئري صالوريكاال  اال وقااي  

بءاعئءرة صالوريكرت اكل يطنئناح بأناح دت ح اج واادة كال 

جندي صوريكل و خال وجايسر  ال صانعخاشئرءث صالوريكرات 

لنعت صالف دسالر جازص  سس اء  اجهالد صان خيرا   ال أياصء  

صاطءابءنل سرهط صاؼنال  وؼح صاك دتج صاخاعيط بيقاءب أبناء  

صاشؼب صاؼيصقل سنهاب أوالصاهم   سيلوراء يخ ئالنهم باعريح 

جديااد  نااية ينءقااشلى ف صاخيعاارق خ سألاايب ف صتااخجلصب 

صانئلظرت خ سثءاثات ونءقاشت ف وكء  ات صاخادلر  ببخ سصابقرات 

حأحل سصاشؼب صاؼيصقل يخيلب  ل و نخح سهل يقءسم صان خير  

صالوريكءى ببعءات سيئاعح ػنيرخهام صاعرءتارت صااخل رصحاج 

حخااشظك ح ااج هااديي ظاايبءث صانقءسواات صانخااصءػدة سحؼء اام 

صاعاط صاشؼبل صاخل بءحج نلر ح لاح صاك ثلرة عؼبرت ػءروت 

حيلر  ل صال ق   سينطياق وجءهادس صابؼاف س اصء ل صانقءسوات 

صابءتيت كيهاء قادوء  ال درسب صاجهاءد سصاخ يياي سصالتاخقال  

سصاخقدم سصانهلض ستخ ل صايؼنات ػياك صان خيرا  سػنال هام 

صانااءاكل سصاطءابااءنل سصاجياابل سواا  ااا  ائهاام واا   ءقاادي 

صاعنري سصالجدصى صالي  تارطءاهم جازص  صااشؼب صاؼاءد  سأي 

 جزص بب.

 

انزفبق يسؤول وأعضبء يكتت 
انثمبفخ واالعالو  نميبدح لطز 

 انعزاق 
 يهُئىٌ انزفيك اجملبهد 

عشح أثزاهيى اندوري واملُبضهني 
 انجعثيني 

 واثُبء انشعت كبفخ 
حبهىل شهز ريضبٌ املجبرن 

 واَتفبضخ انثالثني 
 يٍ متىس انجبسهخ

أثُبء شعجُب يستُكزوٌ اندعىاد 
انغبمشخ نتُفيذ لزاراد االغتيبل حبك 

لبدح انجعث وجيشُب انجبسم 
وحيذروٌ حكىيخ املبنكي انعًيهخ يٍ 
يغجخ تُفيذ هذِ انمزاراد اجلبئزح 

 انجبطهخ

 أثُبء شعجُب حييىٌ 
انذكزي انثبنثخ وانعشزيٍ نُصز 

 ٨٨١١انثبيٍ يٍ اة انعظيى عبو 



 

 

 نص املقاتلح مع الرفيق املناضل الدكتور عثد اجمليد الرافعي نائة االمني العام للحسب 
 التي نشرخ يف نشرج طليعح لثنان الواحد لشهر متوز احلايل 
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 ٤ص

 يف الذكرى الثالثة والعشرين 
 ليوم النصر العظيم

 

 عباس حسني الالمي
 

رّش ع١ٍٕب فٟ ٘زٖ اال٠بَ اٌزوشٜ اٌثبٌثخ ٚاٌعششْٚ ١ٌَٛ إٌصش اٌعظ١ُ اٌزٞ صف ف١ٗ اٌشف١ك اٌمبئذ اٌش١ٙذ صذاَ حغ١ٓ  سحّٗ هللا  

اٌزٞ دحش ف١ٗ اٌعشاق ثج١شٗ اٌجبعلً ٚعلعلجلٗ اٌشلجلب   8811ثششٜ إٌصش اٌّؤصس ألثٕبء اٌشعت اٌعظ١ُ ٔصش اٌثبِٓ ِٓ آة عبَ 

عذٚاْ إٌظبَ اال٠شأٟ عجش ِالحُ لزب١ٌخ اِزذد ثّبٟٔ عٕٛاد عجش فصٌٛٙب اٌّشٙٛداد فٟ ِعبسن عشق اٌجصشح ِٚعلشولخ اٌشل١لت 

اٌط١ت ٚاٌفىخ ِٚعبسن رحش٠ش اٌفبٚ ِٚجْٕٛ ٚصث١ذاد ِٚعبسن اٌزٛوالد  ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّعبسن اٌحبعّخ اٌزٟ أفضذ اٌٝ إٌصش اٌلّلجل١لٓ 

 ٚاضطشاس اٌخ١ّٕٟ اٌٝ االعالْ عٓ ٘ض٠ّزُٙ ٚرجشعُٙ ٌىأط اٌغُ عٍٝ حذ رعج١شٖ .

 

ٌُ ٠ىٓ ٔصشا ٚط١ٕبً ٌٍعشاق عٍٝ اٌعذٚاْ اال٠شأٟ فحغت ٚإّٔب وبْ ٔصشاً ل١ِٛبً وج١شا ٌالِخ  8811ٚثزٌه فأْ ٔصش اٌثبِٓ ِٓ آة  عبَ 

اٌعشث١خ وٍٙب ٌٍّٚغ١ٍّٓ فٟ اٌعبٌُ أجّع فٙٛ ٔصش رحش٠ش اٌفبٚ اٌزٞ اعبد ٌٍعشة ٔصش ٌزحش٠ش أساضٟ عشث١خ ِغزلصلجلخ ثلبٌلملزلبي فلٟ 

ٚ٘لزا ِلب للش  ٔلبللٛط اٌلخلطلش   8891اٌعصش اٌحذ٠ث ثّب ثذد أجٛاء ا١ٌأط ٚاٌمٕٛط اٌزٟ أعبعزٙب ٔىغخ اٌخبِظ ِٓ حض٠شاْ عبَ 

ٌٍحٍف اال١ِشوٟ اٌص١ٟٙٛٔ اٌفبسعٟ ١ٌٕزمُ ِٓ ٔصش اٌعشاق عجش اٌعذٚأبد اٌّززب١ٌخ ٚاٌحصبس اٌجبئلش ٚاٌلزلٟ افضلذ اٌلٝ احلزلالي 

ٚاٌزٞ جبثٙٗ ِجب٘ذٚ اٌجعث ٚاٌّمبِٚخ ثجٙبدُ٘ اٌعظ١ُ اٌٟ ٠غزٍّْٙٛ علجلشٖ ِلعلبٔلٟ  3002اٌعشاق فٟ اٌزبعع ِٓ ١ٔغبْ عبَ 

ٚدسٚط اٌزوشٜ اٌثبٌثخ ٚاٌعشش٠ٓ أصش اٌثبِٓ ِٓ آة ٌٍّضٟ لذِب ٔحٛ صٕع ٔصشُ٘ اٌحبعُ  ٌالٔحشاف ٚعجش ٔضبي داَ رّىٓ اٌجعث 

ٚاٌزٟ رعشضذ ٟ٘ االخشٜ ٌشدح اٌثبِٓ عشش ِٓ رشش٠ٓ اٌثبٟٔ اٌغلٛداء ِلّلب حلذٜ  8892ِٓ رفج١ش ثٛسح اٌثبِٓ  ِٓ عجبط عبَ 

ٚاٌلزلٟ أعلبدد اٌلٛجلٗ اٌلّلشلشق  8891اٌثالث١ٓ ِٓ رّٛص عبَ  -اٌجعث العزئٕبف ٔضبٌٗ حزٝ رّىٓ ِٓ رفج١ش ثٛسح اٌغبثع عشش 

 عجبط ٚوبٔذ ٟ٘ االخشٜ ٘ذفبً ألعذاء االِخ ، ٚرٛاصً صٛة ا٘ذافٗ فٟ اٌزحش٠ش ٚاالعزمالي . 1رّٛص ٚ  81ٌثٛسرٟ 

 

 رح١خ ٌثٛسح اٌشاثع عشش ِٓ رّٛص فٟ روشا٘ب اٌثبٌثخ ٚاٌخّغ١ٓ .



 

 

 ٥ص

 ثالثية  الطغيان والقمع والثورة
 

 ياسني الدباغ
 

مبّذ ٍثو ٕزٓ األفنبس رخبٍشّٜ ٍْز أُ قشأد فٜ اىثَبّْٞبد أعَبالً ىينبربت اىن٘ىٍ٘بجٜ ربسعبٞب ٍببسمٞضك ٗأمبثش ريبل اىبزٜ ربؤ شد ثٖبب 

زٜ ) ثٖزا اىَعْٚ ( مبّذ سٗاٝزٔ اىزائعخ اىصٞذ ) خشٝف اىجطشٝل ( اىزٜ ٝزْبٗه فٖٞب رحذٝذاً دٝنزبر٘سٝبد أٍٞشمب اىالرْٞٞبخ ك  بٌ أُ ابذاق

اىحََٞخ ىيَشحً٘ اىذمز٘س حقٜ إعَبعٞو حقٜ ٕٗ٘ عبىٌ مجٞش ّبه شٖبدح اىذمز٘سآ ٍِ ٍعٖبذ سا  ىبٔ شبٖشح عبىَٞبخ فبٜ فْٞٞبب   

اىَْغب ) ٍعٖذ عٞجَّ٘ذ فشٗٝذ ( ثعذ أُ حصو عيٚ شٖبدح اىطت ٍِ جبٍعخ ثغذاد فٜ اىخَغْٞبد ك ٝبً٘ مبّبذ ميٞبخ ببت ثغبذاد 

ٍؤعغخ عيَٞخ ساقٞخ رْبثض أسقٚ ميٞبد اىطت فٜ اىعبىٌ ك فقذ أٗضح ىٜ د. حقٜ إعَبعٞو ثطشٝقخ سائعخ ك ٍفٞذح ٍَٗزعخ فٜ ٗقبذ 

ك أّزجٔ ٗأسمض عيٚ عي٘ك اىقبدح فبٜ   ك ٗثذأد ٍْز رىل اى٘قذ )The Psychology of Leadershipٗاحذ ٍب ٝغَٚ ثعيٌ ّفظ اىقٞبداد )

ك أٗ ثبذا  اىعمَبخ ك  Psychopatاألصٍبد ك فَٞب إرا مبّذ ر٘جذ خبصبئ  ٍبرزشمخ ثٞبِ اىقببدح اىَجزيبُ٘ ثَبضاي عبصبثٜ عببٝن٘ثبد ))

ْٗٝجغٜ اىزفشٝق ثِٞ صعَب  ضعبف ىٌٖ ٍضاي دٍ٘ٛ عبصبثُٞ٘ ٝعببُّ٘ ٍبِ ٍبرنالد ّفبغٞخ عَٞقبخ ٝقَٞبُ٘   .)Paranoiaمبىجبساّ٘ٝب )

أّمَخ ٍؤعغخ عيٚ اىقَع ٍٗصبدسح اٟخشِٝ ٗٝغز٘ىُ٘ ثٌْٖ عيٚ مو شٞئ اىَبه ٗاىَجذ ٗٗعبئو اإلعالً ٗاىَجزَع ك ٗثِٞ أّمَخ 

رَثو دمزبر٘سٝبد آٝذٝ٘ى٘جٞٔ   عٞبعٞخ ك مؤّمَخ دٝنزبر٘سٝخ اىطجقخ اىعبٍيخ ك أٗ دٝنزبر٘سٝخ سأط اىَبه االحزنببسٛ ك ٗاىفبش  ثٞبِ ٕبزا 

 ٗراك ك ىٞظ ٍجبه ثحثْب .

 

سأٝببً سثَبب َٝثبو  )The Strategy of Pease ٌ أّٜ قشأد ٍشح ىيشئٞظ األٍشٝنٜ اىشاحو جُ٘ ف. مْذٛ فٜ مزبثٔ اعزشارٞجٞخ اىغالً )

جض  ٍِ اى٘اقع ك إر ٝق٘ه أُ اىفئبد اىزٜ رْبٕض اىحنٍ٘بد رجرش ثجشّبٍج ْٝط٘ٛ عيٚ ٍجبىغخ فٜ ٗع٘د اىشخب  ك ٗرذسك ثعبذ اعبزالٍٖب 

اىغيطخ أّٖب مبّذ قذ أعشفذ فٜ ٗع٘دٕب ك فزضع اىيً٘ عيٚ عْباش خبسجٞبخ فقب، ك ٗىَبب ٝزَيَبو اىبرعت ك ريجبؤ اىبغيطخ ىقَبع 

 اىْبط ٕٗنزا دٗاىٞل فٜ عَيٞخ ال ّٖبٝخ ىٖب ٍِ  اىفقش ٗاى٘ع٘د ٗاىث٘ساد ٗاىقَع . 

 

ثبدئ رٛ ثذ  ك فيغفخ اىقَع قذ رنُ٘ : ٍزٕت ّمبً حبمٌ ىفشد أٗ فشد ٝغز٘ىٜ عيٚ حشمخ ال رجذ عجو ششعٞخ ىالحزفبظ ثببىحنٌ ك 

فال ٝجذٗ أٍبٍٔ ) ثحغت رؤٕٞئ اىْفغٜ ( ع٘ٙ أُ ٝغعٚ ىيجقب  فٜ اىحنٌ ث٘عٞيخ أخشٙ ك فٜ ٍجَيٖب ك ٕٜ أُ ربشرٌ اىجَٖب٘س 

 عيٚ قج٘ه قٞبدرٖب ىيَجزَع...!

 

ٗاىضعبٍخ اىزٜ رعزَذ اىقَع قذ رنُ٘ ربىجبً ريقذ رشثٞزٖب فٜ ٗع، عبئيٜ أٗ عٞبعٜ قَعٜ ك ٗال عالقخ ىألٍش ث٘جٖٔ اىَالئنٜ ك فقبذ 

عبري ثشئ ك   ٗىنْٔ فٜ اى٘اقع ٝيعت دٗس اىقبربو اىَالئنبٜ .. رجبذٗ  )Bayby Faceٝنُ٘ ث٘عبٍخ اىََثو اُٟ دٝيُ٘ ٗىٔ ٗجٔ بف٘ىٜ )

فنشح اىقَع عْذ اىطبرٞخ قبئذ اىقَع ٍؤى٘فخ ٍٗزذاٗىخ ك ثو ٗرغذٗ ) ٍْطقٞخ ( ىبرذح ضبشٗسرٖب ٗاّعبذاً ّٖببئٜ ىيبغجو األخبشٙ ) فَٞبب 

ٝعزقذ ( فٞغذٗ اىقَع أٍشاً ال ٍفش ٍِ عي٘مٔ مَب ٝيجؤ اىَش  إىٚ خٞبس قبط مجزش أحذٙ أبشافٔ ك أٗ إصاىبخ إحبذٙ ميٞزٞبٔ أٗ  ال بخ أسثبب  

ٍعذرببٔ....!   ٗقببذ ٝطيببق فعببالً ٍببصطيحبد ٍببِ ٕببزا اىقجٞببو ك عببذا اىغٞبعببٞخ مبببىَؤاٍشح ٗاالّذعبببط ك فٞببزٕت إىببٚ اىجشا ٞببٌ  

 ٗاىفبٝشٗعبد ...! .

 

ٗعيٚ األسجح أُ ال عالقخ رقشٝجبً ىَب ريقبٕب اىطبرٞخ عيٚ ٍقبعذ اىذساعخ ثغي٘مٔ اىطغٞبّٜك إر َٝنِ أُ ٝنُ٘ فْبّببً ربرنٞيٞبً مٖزيبشك 

أٗ احفٞبً ٍثقفبً سفٞع اىَغز٘ٙ مَ٘ع٘ىْٜٞك أٗ بجٞجبً أخصبئٞبًك ٗىنْٔ ٝعٞب  فبٜ أجب٘ا  اىضعبٍبخ اىَطيقبخك فبىضعبٍبخ اىبزٜ رَببسط 

اىقَع رجذٓ إرُ ٍْطقٞبً ٗششعٞبًك ٗٝز٘ىٚ فشٝق ٍِ اىخجشا  اىزِٝ ريق٘ا رذسٝجبد ب٘ٝيخ فٜ ٗضع اىغْٞبسٕٝ٘بد اىَحزَيخ ىنبو ٍبرٖذك 

إخشاي اىَربٕذ ىيجَٖ٘س اىَزيقٜ اىَقَ٘ ك ْٕٗبك ٍخشجِٞ أفزار فٜ عبىٌ اىزضيٞو ٗاخزشا  األمبرٝت اىذقٞقخ اىصْعك رعيَب٘ا اىحشفبخ 

فٜ ٍؤعغبد ساقٞخك ٗىنِ ٝحذس أُ ٝؤجش ثعضٌٖ خجشارٔ ٗسأعٔ ٍقبثو ٍغشٝبد اىحٞبحك فٞؤرٜ اىعَو آٝخ فٜ اىذقخ حزٚ ٝخببه ىيَبش  

 أّٖب أجَو ٍِ اىحقٞقخ...! ثو أُ ْٕبك ٍثالً عشاقٞبً سائعبً ثٖزا اىَآه )اىنزة اىَشرت أحغِ ٍِ اىصذ  اىَخشث،(.



 

 

 ٦ص

اٌضعبِخ اٌمّع١خ ٟ٘ ثبٌضشٚسح صعبِخ طغ١ب١ٔخ د٠ىزبرٛس٠خ، ٟٚ٘ حزّبً ال رؤِٓ ثبٌشعت ومٛح ِحشوةخ ٌٍزةبس٠و ٚعبعٍةخ ٌةٗ، ٚعْ ععةً 

رٌه عجذسجخ ٔغج١خ، ثً ٠ؤِٓ أطاللبَ ِٓ رارٗ، ثّجذأ اٌضعبِخ اٌزبس٠خ١خ اٌفزح، ٠ٚعزجش ٔفغٗ أٔٗ اٌّّضً األٚحذ ٌٍةشعت، عٙةٛ ٠عزمةذ 

أٔٗ شخص ِزفٛق، ِزفٛق ٌذسجخ خط١شح ٚأْ عٍٝ ا٢خةش٠ٓ اٌةغدٛد ٌةٗ، رعىش٠ةب ٚع١بعة١بً  ٚعْ أعفةبُ٘ ثىةشَ ِةٓ ٘ةزا اٌزم١ٍةذ 

األعطٛسٞ ثفعً اٌحذاصخ ٚأزشبس اٌضمبعخ، ٌىٓ الثذ عٍٝ أ٠خ حبي ِٓ االعزشاف صشاحخ ثضعبِزٗ اٌغة١ش خبعةعخ ٌٍٕمةبػ، ٚأْ ِىبٔزةٗ 

عب١ٌخ ٠ٕٚجغٟ أْ ال رطبٌٙب األ٠بدٞ، عٟٙ أعٍٝ ثبٌطجع ِٓ اٌذعزٛس اٌزٞ ٠ّىٓ رعذ٠ٍٗ، أٚ ردبً٘ عمشاد ِٕٗ، أٚ حزٝ عٌغةبهٖ ٚٚعةع 

 غ١شٖ، ٚ٘ٛ أعٍٝ ِٓ اٌحضة أٚ اٌحشوخ عٙزٖ عْ ٚجذد، عٟٙ ِشبس٠ع ِىشعخ ٌزّد١ذٖ، ١ٌٚظ ألِش آخش ..!

 

ٚ٘ىزا ٠عزّذ خجشاء اٌزٍّك ٚاٌزغٍك عٟ ح١بوخ اٌىض١ش ِٓ األوبر٠ت اٌد١ٍّةخ اٌّّزعةخ ععةالً، ٚوّضةبي عٍةٝ رٌةهس أال ٠ةغعذٔب حمةبً 

ِشب٘ذح األعالَ اٌخشاع١خ حزٝ ثعذ ثٍغٕب عٓ اٌششذ، ِضً عٛثش ِبْ، ٚج١ّظ ثٛٔذ ٚثبد ِبْ ٚعةجب٠ذس ِةبْ، ِٚةب شةبثٗ رٌةه ِةٓ 

أعالَ ٠زمصذ صبٔعٛ٘ب عصبثخ ِخ١ٍزٕب عٟ اٌص١ُّ، ثً ٚاٌزغٍغً ع١ٙب ٚأصبثزٙب ثعطت ُ٘ ٠حذدْٚ ِغبحزٗ ِٚٛلعٗ، ٔزٍةزر ثّةشب٘ذح 

٘زٖ األعالَ ٚٔزفبعً ِعٙب ِع إٔٔب ٔذسن رّبَ اإلدسان أٔٙب حفٍخ أوبر٠ت أ١ٔمخ ٚعىٛة ٍِْٛ ِةزشجُ .. خةجشاء اٌزٍّةك ٚاٌزةغٍك، لةذ 

٠زّزعْٛ ثضشة ِٓ اٌزوبء، عال أُٔٙ عٟ إٌٙب٠خ خجشاء ٠حزشعْٛ اٌزٍّك ٚاٌزغٍك عٍذ٠ُٙ روبء ٚد٘بء اٌمشٚد اٌع١ٍب عةٟ اٌحةصٛي عٍةٝ 

اٌضّبس اٌش١ٙخ اٌعب١ٌخ ثغٌٙٛخ. ٚلذ ٠حذس أٔٗ رٍمٛا اٌعٍُ عٟ جبِعبد سال١خ، خجشاء عٟ احزالي عمً اٌّزٍمٟ ِٓ اٌدّٙٛس ألِذ غ١ةش 

ِحذد، ٚخٍك صٛسح ِجٙشح ٌٍطبغ١خ ٌٚذعب٠برٗ ثح١ش ٠دعٍٛا اٌّزٍمٟ ٠فُٙ اٌخطأ صٛاثب، عٟ عشة ِٓ خذِبد اٌعاللبد اٌعبِةخ، ٚ٘ةٛ 

أعٛء أٔٛاع اٌمّع، عّضالً ثٛععُٙ أْ ٠فٍغفٛا ٌه ثشىً سائع ِةضبس اٌزةذخ١ٓ، ٚثعةذ خّةظ دلةبئك ٠ؤٌةط ٌةه أطشٚحةخ عةٟ سٚعةخ 

 اٌزذخ١ٓ ٌٚزرٗ. الثذ ِٓ االعزشاف ثمذساد ِٚٛا٘ت اٌّزغٍم١ٓ اٌّزٍّم١ٓ.

 

اٌمّع اٌضمبعٟ ٘ٛ أشذ أٔٛاع اٌمّع ع٠الِبً، ٚأعّك رأص١شا ألٔٙب رزشعت عٟ جّدّخ اإلٔةغبْ، ٚالثةذ ِةٓ عّةً ٚجٙةذ صمةبعٟ ِةضبد 

اللزالع ِب صسعزٗ أجٙضح اٌمّع، ٟٚ٘ ِّٙخ ١ٌغذ عٍٙخ، ٚرىٍط اٌىض١ش ِٓ اٌضحب٠ب. عٕخغش اٌىض١ش لجً أْ ٠زضح ٌٍد١ّةع ٚثذسجةخ 

ٚاحذح ِٓ اٌٛعٟس أْ ٘زا اٌزٞ ٔشٙذٖ، ١ٌظ عٟ اٌٛالع عٜٛ وزة ِّزبص ثذسجخ عب١ٌخ ِٓ اٌدٛدح اٌف١ٕةخ ٚاٌزم١ٕةخ ...! اٌّةشىٍخ 

أعبعبً رىّٓ عٟ أْس جضء ِب ِٓ جّدّخ اٌّزٍمٟ رُ االعةز١الء ع١ٍٙةب، ٚثّةشٚس اٌٛلةذ، رةضداد أجٙةضح اٌطبغ١ةخ خةجشح، ع١ّةب ٠أٌةط 

 اٌّزٍمٟ اٌىزة ٠ٚعزجشٖ طج١ع١بً ألٔٗ ال ٠عشف غ١شٖ ....! اٌىً ٠عشف حىب٠خ اٌٍّه اٌعبسٞ، ٟ٘ لصخ لذ٠ّخ ٌٚىٓ لٍّب ٠عزجش إٌبط ثٙب. 

 

اٌطبغ١خ، ٠طٍك حٍّخ اٌمّع ٚاالعز١الء، ٠ٚغشٖ غب٠خ اٌغشٚس أْ ٠دذ إٌبط راٌشع١خ  ِجٙٛسح ٌذسجخ ٠ىةبد أْ ٠غةشٝ ع١ٍٙةب، اٌخةٛف 

اٌّطٍك، ٚاإلعدبة اٌّطٍك، ٚش١ٛع ِفشداد ٚصمبعخ عجبدح اٌزاد ٚثأعٍٝ أشىبٌٙب، ٚ٘ةٛ ٠ةشٜ ٠ٍّٚةظ رٌةه ث١ةٓ اٌغبٌج١ةخ اٌع ّةٝ 

ِّٓ ٠مبثٍُٙ، رغ١ٍُ ٚاعزغالَ وبًِ شجٗ عٌٟٙ ثضعبِزٗ، ٚعٕذِب ٠غّع ِٛاطٓ ثغ١ظ رصش٠حبً ِٓ ِضمط أٚ عٕبْ أٚ عٕبٔةخ ٠حجٙةب 

ِٓ خالي أعّبٌٙب اٌف١ٕخ، رزٍفع ثّب ٠شجٗ اٌعجبدح ٌٍضع١ُ، عٙزا ٠ّٕح اٌضع١ُ رعّٕبً  اٌحك ثمّع ِٓ ٠جزعذ عٓ ٘ةزا اٌطش٠ةك، عى١ةط 

رش٠ذ ِٕٗ اٌذ٠ّمشاط١خ أْ ٠مجً ٘زبف اٌّال١٠ٓس أسحً، ٌزٌه ردذ اٌطغبح ٠شوضْٚ عٍٝ أصحبة اٌعمٛي ٚاٌّضمف١ٓ ٚلبدح اٌشأٞ ٚاٌفٕب١ٔةٓ 

 خصٛصبً. 

 

اٌطغ١بْ ظٍُ، ٚاٌ ٍُ ِؤد ٌٍخشاة ٚاٌفمش ٘ٛ اٌخشاة، ٚاٌفمش ِحشن أعبعٟ ٌٍضٛسح، ٘زا ٘ٛ اٌّغبس اٌزبس٠خٟ ٌألشة١بء، اٌطغ١ةبْ ... 

اٌفمش ... اٌضٛسح ... ِفشداد ِزشادعخ ٘بِٗ عٟ عفش اٌح١بح ٚاٌضٛساد .. ث١ٓ ٘زٖ اٌّفشداد عاللخ د٠بٌىز١ى١خ، عحةذا٘ب رفةضٟ ٌألخةشٜ، 

ٌزمَٛ ِٓ خالٌٙب اٌضٛسح وحبٌخ جذ٠ذح رؤدٞ ٌّٛلط ع١بعٟ / اجزّبعٟ / صمبعٟ جذ٠ذ، ٠حًّ عّبد ِزمذِخ عٍٝ ِب عةجمٗ، ٚعال 

ال ٠صح أعزجبس٘ب صٛسح ..! .اٌطغ١بْ ٠عٕٟ االعزئضبس، ٚاالعزئضبس ٠عٕٟ حشِبْ ا٢خش٠ٓ ِٓ حمةٛلُٙ، اٌغ١بعة١خ ٚااللزةصبد٠خ ٚغ١ش٘ةب، 

ٌٚىٓ اٌفمش ِٓ عٕب٠ٕٚٗ اٌشئ١غ١خ.  ٚاٌفمش ٘ٛ سِض العزحبٌخ اعزمبِخ ٔ بَ عاللبد اجزّبع١خ غ١ش عبدي، اٌفمش ٠عٕٟ حشِبْ األوضش٠ةخ 

ِٓ أِز١بصاد اٌضشٚح االجزّبع١خ ٌزغزأصش ثٙب شش٠حخ عئ١ٍخ، ٌززأعظ ثزٌه حبٌخ ال ٠ّىةٓ اعزجبس٘ةب عبدٌةخ، ألٔٙةب لبئّةخ ِٚؤعةغخ 

عٍٝ اٌ ٍُ، ٚعٕذِب رحبٚي اٌفئبد اٌّغحٛلخ أْ رشعض ٘زا اٌٛالع ِٓ اٌ ٍُ اٌّمٕٓ، رمع عٟ عو ِعذ ثعٕب٠خ، عر رزصذٜ ٌٙب اٌفئةبد 

اٌّغزأصشح ثبٌضشٚح ٚاٌغٍطخ، ٟٚ٘ لذ احزبطذ ثعٕب٠خ عبئمخ ٌٍزّشد راٌضٛسح  ثغٓ لةٛا١ٔٓ رحزىةش ع١ٙةب اٌةضشٚاد ٚاٌةغٍطخ ِعةبً، عةٟ 

حصبس ِحىُ ٠ٛصً عٌٝ دسجخ اٌزٕبلض اٌزٕبحشٞ، عزجذأ ع١ٍّبد رحشس ٌٍٛعٟ، ع١ّب رششع أجٙضح اٌطبغ١خ ثع١ٍّخ لّع حشوخ اٌّطبٌجةخ 

 ثبٌعذي االجزّبعٟ.

 



 

 

 ٧ص

 

ٌَُٕ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ِٚفوكارٙب ِب شئٕب ِٓ اٌز١َّبد إال أٔٙب رلٚه ِٕن فغو اٌق١ٍمخ ٚؽزٝ ٠ِٕٛاب ٘اناب ثّا١َّبد ِقزٍفاخب ٚػٕب٠ٚآ 

ِٚصطٍؾبد ٠ؼّل وزبثٙب إٌٝ رقف١ف ؽلرٙب ٌى١ال رص١ت ثبٌٍٙغ ِٓ ٠ٕبصت ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ اٌزبه٠قٟ اٌؼلاء .. ِٓ لبي ال ٌاُ ٠ّاذ .. رٍاه 

ق.َ(ب ٍٚجبهرىًٛ وبْ ػجلاً ِٓ روال١ابب ٚىٚعزاٗ ٍاٛه٠خب ٚ٘اٛ ِآ ِامب١٘و ِآ لابٌٛا ال  17وبٔذ ِٓ وٍّبد ٍجبهرىًٛ األف١وح )

 ٌٍؼجٛك٠خب فأٚكد ثٗ رٍه ٌٍضٛهحب ٌٍّٛد ػٍٝ أػٛاك اٌصٍتب ٌٍٚقٍٛك ثلي ِٓ ِٛد ربفٗ ػٍٝ لبهػخ اٌطو٠ك أٚ فٟ وٛؿ ِّيق اٌغٕجبد.

 

 أٌُ ٠مً اٌّزٕجٟ:

 ٚؽت اٌغجبْ إٌفٌ أٚهكٖ اٌزمٝ    ٚؽت اٌمغبع إٌفٌ أٚهكٖ اٌؾوة

 

اٌفمو ٠مٛك ٌؼجٛك٠خ ِؼٍٕخب أٚ غ١و ظب٘وح ٌٍؼ١بْب ٚمٌه ػٕلِب ٠غل اإلَٔبْ ٔفَٗ ِم١ال ثاأغالي ثؼا ٙب ال راوٜ ثابٌؼ١ٓب ٚل١اٛك أفاوٜ 

٠مؼو ثٙب ػٕلِب ٠و٠ل ٌٚٛط طوق ٚشٛاهع ِؾوِخ ػ١ٍٗب أٚ أِبوٓب ٚهثّب ِطبػُ ب      أٚ هثّب اٌزفٖٛ ثىٍّبد ٟ٘ أشجٗ ثلٚٞ اٌمٕبثاً ب 

 اٌفمو ٠مٛك إِب ٌٍوضٛؿ ٌؾ١بح اٌؼجٛك٠خب أٚ ٌٍضٛهحب َٔزط١غ اْ ٔزؼوف ػٍٝ اٌؼجٛك٠خ أٞ وبْ شىٍٙب ٚأثؼبك٘ب ب ػٕلِب ٠الؽع اٌّوء ٠ٚالهن

وُ ٟ٘ وض١وح وٍّبد ِّٕٛع ب ِّٕٚٛع اٌالفٛي أٚ اٌؼجاٛهب أٚ ال ٠اَّؼ إال ... ٚفماواد رؾالك و١اف ٠ىزات ٠ٕٚامو ٠ٚغزّاغ ِاغ أفاواك 

ِغزّؼٗب ِٚبما ٠موأ ٠ٚمب٘لب ٠ّٕٚغ ِب ٠مبء ٠َّٚؼ ثّب ٠مبءب ٘نٖ رغل٘ب فٟ لٛا١ٔٓ ال راصٍؼ ٍاٜٛ إلكاهح ىه٠جاخ ؽ١ٛأابد ِؼالح 

 ٌٍنثؼ.

 

فٟ عب١ٍ٘خ اٌؼوة ب هفض ػٕزو ثٓ شلاك اٌمزبي ٌّب كػٟ إ١ٌٗب لبئالً: اٌؼجل ال ٠صٍؼ ٌٍمزبي ثً ٌٍؼًّ اٌمبق ٚا١ٌّٙٓ فؾاَتب فم١اً 

ٌٗ: وو ٚأٔذ ؽوب فّٕؼ ؽو٠زٗ ٚػٕلِب لبرً ػٕزو ٚأصجؼ أٍطٛهحب إّٔب وبْ ٠مبرً فٟ اٌٛالغ كفبػابً ػآ ؽو٠زاٗ ١ٌٚاٌ ػآ ػام١ورٗ .. 

اٌفمو ٚاٌضٛهح وبٔزب ِؾون أُ٘ اٌضٛهاد فٟ ربه٠ـ اٌؼبٌُب أٌُ ٠مً اٌق١ٍفخ اٌواشلٞ اٌضبٟٔ ػّاو ثآ اٌقطابة ) هضاٟ ه ػٕاٗ ( لابي: 

و١ف اٍزؼجلرُ إٌبً ٚلل ٌٚلرُٙ أِٙبرُٙ أؽواهاًب وّب لبي اٌق١ٍفخ اٌواشلٞ اٌواثغ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌات ) هضاٟ ه ػٕاٗ (: ػغجاذ 

ٌّٓ ال ٠غل لٛد ٠ِٛٗ ٚال ٠قوط ػٍٝ إٌبً شب٘واً ١ٍفٗ .. اٌطغ١بْ ٠قٍك ؽبٌخ اٌؼجٛك٠خ ٟٚ٘ ِؤك٠خ ٌٍفموب ٚاٌفمو ٌٍضٛهح ... ٌٓ رغل 

ٗ ِغزّؼبً هال١بً روٍف أ٠لٞ ِٛاط١ٕٗ ثبألغاليب فٙنا ٌٓ ٠ىْٛ ِغزّؼبً ِٕزغبً ٚفاللبً ِٓ ٠م١ل أ٠بكٞ ٠ٚىُّ أفٛاٖ ِٛاط١ٕٗب ٚال ٠فزاؼ فّا

إال إْ أهاك أْ ٠ّزلػ اٌؾبوُ .. اٌؼالِخ اٌؼوثٟ أثٓ فٍلْٚ ٠زؾلس ػٓ مٌه ثٛضٛػ ربَب إم ٠مٛي: إْ اٌظٍُ ٠اؤكٞ إٌاٝ فاواة اٌزاَبوٓ 

ٍٍ ٌٍضٛهحب رٍه عل١ٌخ ػ١ٍّخ ال رقطاأب لال رزأعاًب أٚ رزاأفو ١ٌاٌ ثفؼاً رالفً اٌطغابح ٚاألٔظّاخ  ٚاٌؼّواْب أٞ إٌٝ اٌفموب ٚاٌفمو ِؤٍك

اٌوعؼ١خب ثً ألٍجبة ِٛضٛػ١خب ٌٙب ػاللخ ثللخ ِٛػل اٌٛالكحب ٌٚىٕٙب رأد ؽزّبً فٟ ١ِؼبك٘ب اٌؾم١مٟ .. ال ِؾبي .. اٌظٍُ ٚاٌفمو ٠ماٛك 

 إٌٝ .. اٌضٛهح.

 

اٌىنة ٘ٛ فٟ ػوف اٌطبغ١خ ِّبهٍخ ١ٍب١ٍخب فبٌطبغ١خ ٠ٍجٌ ٌىً ظوف َِٛؽٗب فٙٛ ثٙنا اٌّؼٕٝ ٠ّضً أٚطأ كهعبد اٌجواغّبر١اخب 

فجبٌىنة ٠وكَ اٌٙٛح ث١ٓ ِب ٠طٍجٗ اٌمؼتب ٚث١ٓ ِب ٠واٖ الىِبً وٟ ال رفٍذ األِٛه ِٓ ٠ل٠ٗب ٚلل رٕفغ ٘نٖ ا١ٌَبٍخ ٌفزوحب ٌٚىٓ ٚوّاب 

٠مٛي أؽل اٌؾىّبء: ثٍٛؼه أْ رقلع ثؼض إٌبً وً اٌٛلذب ٚثٍٛؼه أْ رقلع وً إٌبً ٌجؼض اٌٛلذب ٌٚىٓ ٠َزؾ١ً أْ رقالع واً 

إٌبً ٌىً اٌٛلذ. ٚػالط األىِبد ػٕل اٌطبغ١خ كائّبً ٟ٘ أِب شواء اٌنُِ أٚ اٌٙواٚح .. ٚاٌزبه٠ـ ٍِئ ثمصص أْ اٌؾىابَ اٌطغابح أؽابطٛا 

أٔفَُٙ ثؾواً أشلاء ِلهث١ٓ ػٍٝ فْٕٛ اٌمزً ٚاٌمّغب ثً ٚلل ٠َزٛهكْٚ ػٕبصو أٚ فجواد ٚرم١ٕبد اٌمّغ ِٓ فبهط اٌجالكب ٚثؼا ُٙ 

 ثٍغ فٟ مٌه شأٚاً ػظ١ّبًب ٚأطٍك ػ١ٍُٙ أٍُ األشجبػ .. ٌٚىٓ ً٘ ٍّؼذ أْ طبغ١خ ػبٔل اٌمله ٚػصٝ ِص١وٖ ..؟

 

اٌفىو ا١ٌَبٍٟ اٌؾل٠ش ٠مٛي: ١ٌٌ ٌٍفمواء ِب ٠قَوٚٔٗ ٍٜٛ أغالٌُٙ .. ٚ٘ٛ ٠مصل أْ: أٔٙ ٛا أ٠ٙب اٌّؾوِْٚٛ .. ف١ٌٍ ٌال٠ىُ ِاب 

رقَوْٚ .. اٌفىو ا١ٌَبٍٟ اٌؾل٠ش ٠مٛي أ٠ بً: إْ اٌمؼت اٌنٞ ال ٠ٕٙض ١ٌمبَٚ عالك٠ٗ ٠اَزؾك أْ ٠ؼبِاً ِؼبٍِاخ اٌؼج١ال .. ٚ٘اٛ 

٠مصل أْ: أٔٙ ٛاب أزف ٛاب لبِٚٛا ٚاصّلٚا أ٠ٙب اٌضبئوْٚ اٌّ طٙلْٚ .. ؽبفظٛا ػٍٝ اٌطٙبهح اٌٛط١ٕخ فٟ صفٛفىُب أؽنهٚا عٛاٍا١ٌ 

أػلائىُب ١ٍؾبٌْٚٛ أْ ٠ؾوفٛا صٛهارىُ ػٓ َِبه٘ب اٌؼوثٟ اإلٍالِٟب ال رور ٛا أْ ٠َزصغو شأٔىُ أٚ ١ٙ٠ٕىُ أؽالب  أٔٙا ٛا ؽ١ضّاب 

 وٕزُ ػٍٝ اِزلاك اٌَبؽبد اٌؼوث١خ اٌٍّزٙجخ ِٓ اٌّؾ١ط األطٍَٟ ؽزٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ .. إٔىُ ٚأِزىُ ِٕزصوْٚ ال ِؾبٌخ .

  



 

 

 ٨ص 

 

 راية البعث تتعاىل ويتقزم اجلبناء 
 

 هيثم القحطاني
 

فٙ ظالو االحرالل انحانك ذؼاند ساٚح انثؼث ذثذد دٚاجٛشِ تسنُا اعسؼاػٓا انْٕسال انسز٘ اصسذ ااسانح انثؼسث ٔلذسذسّ ػهسٗ انر سذد 

ٔانُٕٓض فٕٓ انحضب انز٘ ٔنذ ٔالدج ااٛهح يٍ سحى يؼاَاج االيح ٔظم ػهٗ انذٔاو ٚحًم ًْٕيٓسا ٔذلهؼاذٓسا و ٔاَ سة اجٛساال  يسٍ 

انًُاضهٍٛ انش ؼاٌ غٛش انٓٛاتٍٛ تانصؼاب ٔاالْٕال نسى ذنُٓسى اسٛال انًسنرؼًشٍٚ فسٙ يسششن انسٕلٍ انؼشتسٙ ٔيلشتسّ و ٔنسى 

فٙ انؼشان ٔثسٕسج  3691ٚنركُٕٛا نحشاب اننهلاخ انشجؼٛح انصهذج يٕااهٍٛ َضانٓى انذايٙ ٔيف شٍٚ ننٕسج اننايٍ يٍ عثال ػاو 

اننايٍ يٍ اراس فٙ انؼاو راذّ فٙ إسٚا يرصذٍٚ ن الٔصج سدج اننايٍ ػشش يٍ ذششٍٚ انناَٙ انسنٕدا   فسٙ راخ انؼساو ٔنسى ذ سش 

ثٕسج انثؼث فسٙ انؼسشان انسرٙ ػسضصخ تًُ ضاذٓسا انكثسٛشج ػهسٗ  3691اننالثٍٛ يٍ ذًٕص ػهى  -ػَٕٛٓى اال ترف ٛش ثٕسج انناتغ ػشش 

اسض انرلثٛق ٔالؼٛح فكش انثؼث ٔثٕسٚرّ فٙ آٌ يؼا تًا ػضص فكش انثؼث فٙ ارْساٌ ان ًساْٛش انسشؼثٛح انسرٙ صاَسد لاػسذج انحسضب 

 340ٔحرٗ ٕٚيُا ْزا ي ذيٍٛ اصسنش يسٍ  3001ٔحضايّ ان ًاْٛش٘ فٙ ي أيح االحرالل ااػح ٔلٕػّ فٙ انرااغ يٍ َٛناٌ ػاو 

انف عٓٛذ تُٛٓى االيٍٛ انؼاو نهحضب عٓٛذ انحج االصثش انشفٛق ان ائذ اذاو حنٍٛ سحًّ هللا ٔاثؼح يٍ انشفان اػضا  لٛادج للسش 

% يٍ صادس انحضب ٔصإَا فٙ لهٛؼح انًضحٍٛ فٙ ينٛشج ان ٓاد ٔانرحشٚش و نى ذُم يُٓى يؤايشاخ انرشكٛك ٔاالخسرشان 31انؼشان ٔ

اٌ انحسضب ح سق   ) المحاور واالجنحة   ٔاارخذاو انًرخارنٍٛ ٔانًُذاٍٛ نإلٚحا  صٔسا ٔتٓراَا تاَ ناو انحضب انٗ يا ٚنًَّٕ 

فٙ اذٌٕ يؼشصح ان ٓاد انظافشج ػهٗ اسض انؼشان انلساْشج  اسلسٗ اسٛل انٕحسذج انفكشٚسح ٔاننٛااسٛح ٔانرُظًٛٛسح ت ٛسادج انشفٛسق 

انً اْذ ػضج اتشاْٛى االيٍٛ انؼاو نهحضب ان ائذ االػهٗ نه ٓاد ٔانرحشٚش ٔانخسال  انٕلسُٙ ٔانسز٘ صرسة نٓسى ااسرشاذٛ ٛح انثؼسث 

ٔيسا ااسًِٕ صسزتا ترٛساس  ) المراجعة  والوحيدة  ٔانً أيح ٔانرٙ ذفصح ػٍ اسٔع اٛل انًشاجؼسح انُ ذٚسح انسرٙ لٕضسد دػسأٖ 

انًشثِٕ ٔغٛشْا يٍ انًًاسااخ انخٛاَٛح انًشثْٕح انرٙ ذ أصْا َضال انثؼث ٔنؼُٓسا  ) المؤتمر   االسوثنائي  ٔ  ) االنبعاث  

انًُاضهٌٕ انثؼنٌٕٛ انح ٛ ٌٕٛ انزٍٚ يا صانٕا ٚ اتٌٕٓ ساا  انًحرهٍٛ ٔػًالئٓى يسٍ اينسال انًسانكٙ ٔغسٛشِ ْٔسى ٚسصثٌٕ اسذٚذ 

ح ذْى ػهٗ انثؼث اَا  انهٛم ٔالشاف انُٓاس ٔٚصًذٌٔ فٙ انن ٌٕ ٔانًؼر سالخ غسٛش ْٛساتٍٛ ٔغسٛش ٔجهٛسٍ يسٍ لسشاساخ االغرٛسال 

ٔاالارٓذاف انًثاعش و تم ااس انثؼث يشػثا نهًحرهٍٛ ٔلادذٓى انؼنكشٍٚٛ انسزٍٚ ساحسٕا  ) االجوثاث  ٔاالحكاو تانن ٍ انًؤتذ ٔتس 

ْٕٔ اػرشاف ااسخ ترؼساظى حسضٕس انحسضب ) خطر البعث   يغ ػًالئٓى تًا ٚنًَٕٓى لادج انؼًهٛاخ ٚصشحٌٕ ػًا ٚنًَّٕ ذُايٙ 

ان ًاْٛش٘ ٔانز٘ ااس جٓادِ َثشااا ُٚٛش انذسب ألتُا  انشؼة انؼشالٙ ٔاننثم انصائثح نرؼضٚض ٔحذذٓى انٕلُٛح ٔافسشال يخللساخ 

انفرُح انلائفٛح ٔااللررال انلائفٙ ٔانؼشلٙ و ْٔا ْٕ انثؼث ٕٚنسذ يسٍ جذٚسذ ٔالدج ااسٛهح ير سذدج نً اتٓسح االحرسالل ٔاالاسرؼثاد 

ٔانفناد ٔاالارلالل انثشغ ٔانرخهف انًشٚغ نر ذد ضشٔساخ انُضال إب ذح ٛق اْذافسّ انراسٚخٛسح انسنايٛح فسٙ انٕحسذج ٔانحشٚسح 

 ٔاالعرشاصٛح . 



 

 

 ٩ص 



 

 

 ٠١ص 

 3122نشز هذا املقال يف نشزج " طليعح لثنان الواحد " عدد شهز متوس 
 التي تصدر عن مكتة االعالم يف حشب طليعح لثنان العزتي االشرتاكي

 قيادج قطز لثنان (  -حشب الثعث العزتي االشرتاكي  )



 

 

 ١١ص 

 

 ثنائي املالكي والطالباني
 

 مراد غالب النامىس
 

كبى العو٘ل الطبلجبًٖ ٗؽط جالؼَ فٖ زهشق قجل االحزالل ثح٘طرهَ زظا  

هب كبى ٗؽوَ٘ ُصا الْلس ) جهْاز الوهبل ٖ ب ثهًهَ ضهبهط ّّجِهَ ال ٗ هطز 

ّزضٓ صعْثخ فٖ الزعبهل هعَ ّل ي جطٗوخ االحزالل جوعزِهن فهٖ ثاهساز 

كالُوب عبؾ ضزحب هي العهي فٖ اٗطاى ّكالُوب رطْع فٖ ذسهخ الوحزهل 

االه٘طكٖ ّثصلك عجطا ذ٘ط رعج٘ط عي ُْٗزِن فٖ العوبلخ الوعزّجخ أله٘طكب 

ّاٗطاى ف هس كهبى الطبلجهبًٖ ٗسضهسا ههشبعط  ) الوهبل ٖ ب زثهبى كزبثزِهن 

للسؼزْض الوؽد ث ْلَ ) كبكب جْاز ُصٍ فطصزٌب ًحهي االنٌ٘هي الوولْه٘هي 

ُصٍ ل ن ّرلك لٌب ّكلٌب رحذ ظالل ذ٘وخ زؼ٘بزًب االه٘طكهبى ّاالٗهطاً٘٘ي ب 

ّهٌههص شلههك الْقههذ فهههى الزحبلةههبد ّن٘ ههخ ث٘ههي هههب ٗههؽؤ الزحبلهه  

ال طزؼزبًٖ ّحعة السعْح ّهب ٗؽؤ ) الزحبل  الْغٌٖ ب ّهي ٌُب كهبى 

الطبلجبًٖ عطاة اجزوبعبد ال زل الؽ٘بؼ٘خ الزٖ رسّض فٖ حل هخ هةطضهخ 

علههٔ حههؽبة هعبًههبح الههشعت العطاقههٖ العو٘ههن الههصٕ ًةههص صههجطٍ زظا  

هههبل ٖ ب فل ههس اًةههعحذ  -الووبضؼههبد الجِلْاً٘ههخ لليٌههبطٖ  ) غبلجههبًٖ 

لعجزِن الهؽوةخ ّثبًهذ ه بصهسُن الهشطٗطح ل هل الٌهبغ ّحهزٔ الصٗهي 

ذسعْا هي حبش٘زِن ّزحعاثِن ّههي ظهللُْن هعِهن ههي الالُي٘هي ّضا  

الةبٍ العاط  ّالؽحذ الحطام ّثبد ال ي٘ط هي اّؼبغ ههب ٗهؽؤ الزحبله  

ال طزؼزبًٖ ٗلْهْى الطبلجبًٖ علٔ زهعبًَ فٖ لعجخ الزحبل  هع الوبل ٖ 

الزٖ ثبرذ فٖ ًوطُن زّى جسّٓ ّهيلوب ثبد ال يه٘ط ههي ارجهبع الوبل هٖ 

ٌٗةههعْى هههي حْلههَ ُّههن ٗلعٌههْى ثِلْاً٘زههَ ّثِلْاً٘ههبد جههالل ّٗلعٌههْى 

االه٘طكبى ّاالٗطاً٘٘ي كوب لعي  ظح٘خ الحالق اليطنبض الطّغ ّال٘بثبً٘٘ي شاد 

 ْٗم .. ّاللج٘ت هي االشبضح ٗةِن .

 

 لعنت لعبت االقاليم 
 

 جميد سلمان الدليمي
 

ل س فططًب فٖ االًجبض علٔ حت العهطاق ّاالههخ العطث٘هخ ّلٌهب 

هي زصبلخ اًزؽبثٌب الْغٌٖ ّال ْهٖ العطٗق هب اعبًٌهب علهٔ 

رععٗع ّعٌ٘ب الْغٌٖ ّال ْهٖ ّكٌب هي اّاطل هي ّعهٔ لعجهخ 

الوحبصصخ العطاق٘خ ّالطبطة٘خ ّالزطّٗح لزهؼ٘ػ هب ٗهؽؤ 

) االقههبل٘ن ّالة٘ههسضال٘بد ب فههٖ زؼههزْض الوحزل٘ههي الوههؽد 

ّضفط هي شبضك هٌب فهٖ االؼهزةزب  شلهك السؼهزْض اللع٘هي 

ّكٌههب فههٖ غل٘عههخ الو ههبّه٘ي لالحزههالل ّح ْهبرههَ العو٘لههخ 

الوزعبقجههخ ّزاضد الههؽٌْى ّثعههس زى كههؽطًب ظِههط االحزههالل 

ّزلح ٌب الِعٗوخ ث ْارَ ّثعس زى ضاحذ عول٘زِهن الؽ٘بؼه٘خ 

رِههْٕ فههٖ قههبع الههؽ ْغ ظِههط علٌ٘ههب ًةههط هههي الوزلةع٘ههي 

ثعجب اد الشْ٘خ فٖ االًجبض ّفٖ صالح الهسٗي ّفهٖ شٕ قهبض 

ّّاؼػ ّه٘ؽبى ّض٘طُب هي هحبفوبد العطاق ل٘ععفْا اللحي 

الٌشبظ لوععّفخ ) االقهبل٘ن ب هزهصضع٘ي ثووبضؼهبد الةهؽبز 

لح ْهههخ الوههبل ٖ العو٘لههخ ّرِو٘ههشِب  ألثٌههب  الوحبفوههبد 

شضٗعههخ للههزطّٗش لوههشبضٗعَ الوههشجُْخ ثبلههسعْح  قبهههخ 

) االقبل٘ن ب .. ث٘هس  زى شهعجٌب الوةبُهس زًزةهط  ث هطح اث٘هَ 

ثبلعس ههي ُهصٍ الهسعْاد الوطٗجهخ ّؼه٘ جطُب فهٖ هِسُهب 

ّٗوعٖ فٖ  غطٗ َ ال ةبحٖ الهصٕ زذزطهَ لزععٗهع الْحهسح 

الْغٌ٘ههخ ّهْاصههلخ الةِههبز ًحههْ شههْاغو الزحطٗههط ّالٌههصط 

الوؤظض .. ّل٘رؽب الربؼئْى هي الرًْخ ّالعوال  ّالوٌزةع٘ي 

 ّالؽطاق .

 بني اعتداءاث ايران  الصارخت وحلبها لثروة العراق
 

 ياسر كاظم الالمي
 

اًز وذ هي ًصطٍ شاك عجط الزوِ٘هس ّالوهؽبًسح للعهسّاى ّاالحزهالل  8811زٗطاى الزٖ زعزسد علٔ العطاق ّزحطُب فٖ ًصط اليبهي هي آة عبم 

االه٘طكٖ للعطاق ّعبنذ ه٘ل٘ش٘برِب فٖ زضض العطاق فؽبزا ف زلذ هئبد االلْف هي زثٌبطَ ّرالالذ قهْاد ف٘لهق ال هسغ االٗطاًهٖ فهٖ ضثهْع 

 ٌهب العطاق ًِّجْا ًةػ العطاق ّنطّارَ ّفْق ُصا ّشاك فهى الوسفع٘خ االٗطاً٘خ رسك ال طٓ ّالوسى الحسّزٗهخ فهٖ شهوبل العهطاق ْٗه٘هب ّر زهل اث

 اّلشعجٌب ال طزٕ ثبلةولخ هشطزح االالف هي العْاطل فعال عي قطع اٗطاى لو٘بٍ زًِبض الًْس ّال بضّى ّال طذخ ّعهشطاد االًِهط الهصا٘طح ّالةهس

ز هصسضح للعطاق ثعّلِب الولْنخ لل عب  علٔ هعضّعبرِب ّلزسه٘ط ث٘ئزِب ّلن ٗ زةْا ثصلك كلَ ثل زّعهعّا لعو٘لِهن الوهبل ٖ ثزْق٘هع عهشطح ع هْ

ع إشعبى اقزصبزٗخ عجط ظٗبضح ضح٘وٖ ًبطت الطط٘ػ االٗطاًٖ لٌِت نطّاد العطاق لصبلح اٗطاى ث٘س زى ضعجخ الشعت العطاقٖ الحل٘ن ؼزحطق زصهبث

 جالّظح الٌوبم االٗطاًٖ هصكطح زٗبُن ث هغ الؽن الصٕ رةطعَ كج٘طُن الصٕ علوِن الؽحط ذوٌٖ٘ الو جْض .



 

 

 ٢١ص 

 

 حساب الشعة
 

 سلمان الشعثي
 

  ٌٕانؼًٛم انًبنكٙ ٚغزؼجم انغشف يٍ فشصزّ انزٙ ٚؼذْب رْجٛخ نى ٚزخٛهٓب فٙ أضغبس أحاليّ ٔانتزتٙ ٔفتشْتب نتّ انتًت تزتهت

 052االيٛشكبٌ ٔحهفبئٓى انصٓبُٚخ ٔانفشط فٕٓ ٚشأط ٔفذاً كجٛشاً نضٚبسح كٕسٚب انجُٕثٛخ ٔرُزفخ أداجّ فٙ ) عٛؤٔل ( يصشحب ثًُح 

أنف ثشيٛم َفظ ٕٚيٛب يكبفأح نذٔسْب فًٛب ٚغًّٛ ر شٚش انؼشاق فٓٙ صبحجخ صبنش جٛش ثؼذ أيٛشكب ٔثشٚطبَٛب عبْى فتٙ احتزتالل 

انؼشاق ٔقزم أثُبئّ ٔرذيٛش ثُبِ انز زٛخ ٔانضقبفٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔاالجزًبػٛخ كبفخ ٔػذ يُ ّ انُفظ نتكتٕسٚتب انتجتُتٕثتٛتخ نتقتب  ثتُتب  

) انً طبد انكٓشثبئٛخ ( ػهٗ حذ رخشصبرّ انغقًٛخ ٔنكُّ ثؼذ شٓشٍٚ ال ٚغز ٙ يٍ انزصشٚح انؼهُٙ ثأخفبف كٕسٚب انتجتُتٕثتٛتخ 

فًٛب رؼذد فّٛ ثؼذ أٌ نفطذ َفظ انؼشاق نٛضٔس يغ ٔفذِ ) انكجٛش ( أٚبِ انصٍٛ يزخشصبً ثزاد االدػب اد انزٙ سافقزّ فتٙ عتفتشرتّ 

 انغبثقخ انٗ كٕسٚب انجُٕثٛخ نًُٛح انصٍٛ يب يُ ّ نكٕسٚب انجُٕثٛخ يٍ َفظ انؼشاق ٔصشٔارّ .

 

  أفبد أحذ انًشافقٍٛ نٕفذ انًبنكٙ انٗ انصٍٛ ثأٌ أغهت أػضب  انٕفذ ػبدٔا ال ٚكهًٌٕ حغٍٛ انشٓشعزبَٙ ألَّ كتبٌ انتًتغتؤٔل

ػٍ رٕصٚغ حقبئت انغًغَٕبٚذ انًهٛئخ ثبنذٔالساد كبَذ ضٛضٖ ػهٗ حذ رؼجٛش ثؼضٓى يٍ سٔصخَٕٛخ انًبنكٙ يغزؼٛشا انتزتؼتجتٛتش 

انقشآَٙ انًقذط نٛظٓش ظاليزّ يٍ اٌ حصزّ كبَذ َصف حصخ انشٓشعزبَٙ ٔصاد يٍ عٕسح غضجّ ثبنقٕل نٕ كُذ فبسعٛب يضهتّ 

 ألخزد ثقذس دٔالسارّ ٔقذًٚب قبنذ انؼشة شش انجهٛخ يب ٚض ك  .

 

  ٌافبدد أٔعبط يب رغًٗ االيبَخ انؼبيخ نًجهظ انٕصسا  ثأٌ صشاػب قٕٚب ٚذٔس ثٍٛ يغزشبس انًبنكٙ االقزصبد٘ خضتٛتش انتغتضتجتب

ٔسئٛظ يب ٚغًٗ ْٛئخ االعزضًبس عبيٙ االػشجٙ حٕل َغجخ انؼًٕنخ انًز ققخ نًٓب يٍ يًب ٚغًٗ يتجتهتظ االعتزتضتًتبس 

االيٛشكٙ انؼشاقٙ انز٘ ٚزكفم ثإَجبص يًٓبد االعزضًبس االيٛشكٙ فٙ انؼشاق ٔانز٘ ْٕ فٙ حقٛقزّ َٓت أيٛشكب نتضتشٔح انتؼتشاق 

انُفطٛخ يقبثم اَشب  يشبسٚغ ًْٔٛخ فبشهخ يٍ خالل فزح انؼًٕالد نهؼًٛم انًبنكٙ ػجش انًزصبسػٍٛ ػٍ َغجزًٓتب يتٍ ْتزِ 

انؼًٕالد خضٛش انغضجبٌ ٔعبيٙ االػشجٙ يًب حذا ثبنًبنكٙ انٗ ػقذ اجزًبع صالصٙ ثشئتبعتزتّ ضتى االعتًتٛتٍ انتًتزكتٕسٚتٍ 

ٔٔثخًٓب ثقٕنّ ) ٔنكى فض زَٕب ( ثبنؼبيٛخ يؤَجب خضٛش انغضجبٌ ٔيٕقشا االػشجٙ ثًخبطٛزّ ) أَك ػبقم ( ُٔٚجغٙ أٌ ) رتأختز ْتزا 

 ثؼقهك ( ٔنكٍ هللا عٛفضح انًبنكٙ ٔشهزّ يٍ انغشاق شش فضٛ خ ٔأٌ غذا نُبظشِ قشٚت. -ٚقصذ خضٛش انغضجبٌ  -انًغٕدٌ 

 

  ثؼذ صٚبسح سحًٛٙ َبئت انشئٛظ االٚشاَٙ انٗ انؼشاق ٔػقذ انؼذٚذ يٍ ارفبقبد  االرػبٌ االقزصبدٚخ انزٙ يٍ شأَٓب َتٓتت انتًتضٚتذ

يٍ صشٔاد انؼشاق نصبنح أٚشاٌ جب  ٔفذ اقزصبد٘ اعزضًبس٘ اٚشاَٙ انٗ ي بفظخ ر٘ قبس إلقبيخ يب أعًِٕ يشبسٚغ اعزضًبسٚخ فٙ 

انؼشاق ٔانًض ك انًجكٙ فٙ ْزِ انًشبسٚغ  أٌ رًٕٚهٓب يٍ أيٕال انشؼت انؼشاقٙ انصبثش ٔػبئذ االعزضًبس إلٚشاٌ ْٔتزِ انتًتشح 

غشٚى  خضٛش انغضجبٌ فٙ ان صٕل ػهٗ انُغت انًقغٕيخ يٍ ػبئذ انؼًٕالد نٛظ عبيٙ االػشجٙ سئٛظ يب ٚغًتٗ ْتٛتئتخ 

االعزضًبس أًَب صبدق انشكبثٙ يغزشبس انًبنكٙ ٔػضٕ يب ٚغًٗ ) يجهظ انُٕاة ( ٔكبَذ انجٕنخ انضبَٛخ يتٍ فت) ) قغتًتخ 

انغشيب  ( فٙ يكزت انًبنكٙ انز٘ ٔثخ انشكبثٙ  قبئال نّ أَغٛذ جٛجك انفبسؽ أٚبو انزغكغ فقذ ػُٛزك يغزشبسا َٔبئجب ٔيب صانتذ 

ػُٛك صائغّ يهزفزب انٗ خضٛش انغضجبٌ ٔأَذ حبضش فٙ كم ) انطالٚت ( ٔيب ػذد رشجغ ال يٍ االعتزتضتًتبس االيتشٚتكتٙ ٔال يتٍ 

 االعزضًبس االٚشاَٙ .

 مجاهري شعثنا ترفض دعاوى 
 ) إقامة االقاليم ( التقسيمية واملشثوهة

أتناء شعثنا اجملاهد يستنكرون االعتداءات االيرانية 
 الصارخة علي العراق



 

 

 ٣١ص 

 لتأخذنا الشفقة بالشعب ...  أولا 
 

 أ.د. ضرغام الدباغ
 

 ٔسٓ شؼت ٠فىش ثمٍجٗ ٌسذ اٌٛس٠ذ ٚثؼبطفزٗ إٌٝ زذ إٌخبع ... ٌٚىٓ ا٢ْ ١ٌىفٟ ...!

 

ٔغّغ ث١ٓ اٌس١ٓ ٚا٢خش ِٓ ٠ذافغ ػٓ ٘زا اٌسبوُ أٚ ران ػٕذِب ٠غّغ ػٓ إصبثزٗ ثأِشاض، أٚ ثدشٚذ، أٚ ػٕذِب ٠مف ران اٌسبوُ ٠جذٞ 

اٌزفُٙ ٚاٌّغىٕخ ٠ٚث١ش ِشبػش اٌزؼبطف، ٔؼُ ٘ٛ ِسشٛس، ِٚضٔٛق .... ػٍٝ زبفخ اٌّسىّخ اٌدٕبئ١خ اٌذ١ٌٚخ فٟ ال٘بٞ .... ٚ٘ٛ أِش 

ِسضْ ٌٕب دْٚ س٠ت أْ ٠سبوُ لبدرٕب اٌّجدٍْٛ وّدشِٟ زشة ٚإثبدح، ٌٚىٓ رشٜ ِٓ ٚضغ ٔفغٗ فٟ ٘زٖ اٌسششح أٚ اٌضٔمخ ..؟ ٌّبرا 

 خؼٍٛا ِٕب ِغخشح اٌذ١ٔب، ِأعبرٙب ٍِٚٙبرٙب ِؼبً .

  

ٔمشأ فٟ اٌصسبفخ األٚسث١خ أْ سئ١غبً ٌذٌٚخ ػظّٝ، أشزؼً ٌجالدٖ دْٚ ٘ٛادح ػمٛد ط٠ٍٛخ، ٠سبعت ٠ٚسبي ٌّسىّخ ألٔٗ رصشف ثئ٠دبس 

شمخ فسغت...!  ٚ٘زا أِش ٠فؼٍٗ ٔم١ت فٟ األِٓ أٚ اٌّخبثشاد فٟ ثٍذإٔب، ٌٚىٕٟ أرسذس ٕ٘ب ػٓ خبن ش١شان ػّذح ثبس٠ظ ػّذح 

، ٚاٌثب١ٔخ ِٓ 8532  آة 72إٌٝ  8531  أ٠بس 73. ٚرٌٛٝ سئبعخ ٚصساء فشٔغب ِشر6ٓ١ األٌٚٝ ِٓ 8551إٌٝ  8533ػبِبً ِٓ  84ٌّذح  ٌجبس٠ظ

 ِب٠ٛ 83، أزٙذ سئبعزٗ ثزبس٠خ 7227ٚخذد ٌٗ فٟ  8551ٚأٔزخت سئ١ظ خّٙٛس٠زٙب ٌذٚسر6ٓ١  فٟ  8544  ِب٠ٛ 82إٌٝ  8542  ِبسط 72

، ٠سبعت ػٍٝ إ٠دبس شمخ ضّٓ صالز١برٗ، ٌىٓ اٌفشٔغ١ْٛ ٠م6ٌْٛٛ اٌمبْٔٛ لبْٔٛ، ٘ٛ رصشف ثبٌشمخ ثغ١ش زك ٠ٕٚجغٟ أْ 7223

٠سبعت ... ٚ٘ىزا رصجر اٌذٚي ِسزشِخ، ٚزىبِٕب ٠ٍّىْٛ اٌجالد سلبة إٌبط وبٌؼج١ذ ٚاألسض ِٚب ػ١ٍٙب وجغزبْ، ٚال ٠زٛسع فٟ أْ ٠ٛسثٙب 

ززٝ ألٚالدٖ ِٓ ثؼذٖ ...! ٚػٕذٔب أثٓ خبي أٚ أثٓ ػُ سئ١غٕب اٌّفذٜ ٠غزط١غ أْ ٠شزشٞ ٔصف ثبس٠ظ، ٌٚىٓ ٘ىزا رصجر اٌذٚي غ١ش 

 ِسزشِخ ..!

 

أثٍغٛا أذ٠شا غبٔذٞ، أْ ٕ٘بن ِؤاِشح الغز١بٌٙب ِٓ ث١ٓ زشاعٙب ِٓ اٌغ١خ، ٚٔصسٛ٘ب ثئثؼبدُ٘، فشفضذ، ٚلبٌذ إْ فؼٍذ رٌه فأٔب أٚي 

 اٌّمزٕؼ١ٓ ثزمغ١ُ إٌٙذ ... ٚدفؼذ ز١برٙب ثّٕبً ٌٙزٖ اٌمٕبػخ اٌّجذأ٠خ ... ٌٚٙزا إٌٙذ دٌٚخ    ِسزشِخ ..!

 

ٔسٓ خ١ّؼبً ششل١ْٛ ٚرأخزٔب اٌؼٛاطف أ٠ّب ِأخز، ٔؤٌٗ ِٓ ٔست ٕٚٔضي ِٓ ٔىشٖ أعفً اٌغبف١ٍٓ، ٚا٢ْ ٌٕىف ػٓ وً رٌه، فجزمذ٠شٞ 

أٌسمذ ثٕب ٘زٖ اٌصفخ األضشاس ٌذسخخ ٌُ ٠ؼذ ِمجٛالً أْ ٔغزّغ ٌٕش١ذ اٌؼٛاطف فمظ، ثً دػٛٔب ٕٔظش ٌٍّغأٌخ ِٓ خبٔجٙب ا٢خش أٚ ِٓ 

بً خٛأجٙب األخشٜ، أْ ٕٔظش إٌٝ صٛس اٌضسب٠ب اٌز٠ٓ فبسلٛٔب ِجىشاً، ُٚ٘ فٟ عٓ اٌض٘ٛس غبٌجبً، رشوٛا أزجخ ٚأط١بف ٚأزالَ أْ ٠ؼ١شٛا ٠ِٛ

فٟ ٚطُٕٙ أزشاساً، ٠شجؼْٛ خجض ٚوشاِخ ٚزش٠خ ... ال أوثش ... ال أوثش .. أش١بء فٟ غب٠خ اٌجغبطخ صبسد زٍّبً فٟ غب٠خ اٌزؼم١ذ ٚثؼ١ذح 

إٌّبي ... ٚأٚطبٔبً أضسذ خشائت ٚزطبَ .. ٌغذ فٟ عٓ ٠ذػٟٛٔ ألوْٛ أفىبس ٚأزىبَ لبع١خ، ٌٚىٕٟ لشسد ِٕز صِٓ ثؼ١ذ أْ ال أخضغ 

ػمٍٟ إال ٌٕزبئح ِٕبظشاد ِٚسبوّبد ػم١ٍخ، ٚأػزشف إٟٔٔ ٚاخٙذ ِٛالف صؼجخ وبْ اٌمشاس ف١ٙب صؼجبً، ألٔٗ ٠خبٌف أزىبَ ػم١ٍخ ز١ٕبً 

ٚػبطف١خ ز١ٕبً آخش، ٌزٌه أػزشف ثأعف ِشح أخشٜ ثأْ اٌخٛف ٚاٌمٍك وبْ ٠غبٚسٟٔ ػٍٝ ِص١ش ألطبسٔب ػٕذ ٘جٛة اٌثٛساد، ٌٚىٓ ... أٞ 

خٛف ٚأٞ لٍك، ًٚ٘ ٠ٛخذ أعٛء ِّب ٔسٓ ف١ٗ ..؟ ِٚبرا رجمٝ ٌٕخبف ػ١ٍٗ ...؟ ٌمذ طّٝ اٌخطت ززٝ غصٕب إٌٝ ِب فٛق اٌشوت 

 ثىث١ش ..!

 

وٕذ لذ وزجذ ِٕز أْ ٘جذ اٌثٛساد، ٚػجشد ػٓ لٍمٟ، ِٓ إٟٔٔ ػٍٝ ٠م١ٓ أْ ػٕبصش وث١شح رزغًٍ ػجش أِٛاج اٌف١ضبْ، ٚرأخزٔب 

اٌسّبعخ ٌٕغّر ألٔفغٕب أْ ٔمجً فٟ صفٛفٕب خٛاع١ظ ٚػّالء، وٕذ ِزأوذاً أْ ٌإلعشائ١١ٍ١ٓ ف١ٙب ٠ذ ٌٚألِش٠ىبْ أ٠بدٞ، ٚسثّب ززٝ 

ٌإل٠شا١١ٔٓ أصجغ صغ١ش ضئ١ً ٘ٛ ٔز١دخ خٙذ ِخبثشارٟ رّىٕٛا خالٌٗ ِٓ ششاء رُِ ٌىزبة ٚصسف١١ٓ، ٚرٛافٗ ِٓ ٕ٘ب ٕٚ٘بن، ِٚب صاٌٛا 

 ٠غؼْٛ ... ٌٚىٓ فٟ إٌٙب٠خ ... األسض رزىٍُ ػشثٟ ... ٚال ٠صر إال اٌصس١ر. 
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 ٤١ص 

ِٚٓ ذٌه، وٕذ ِٚب شٌذ أرذٛي ٌٍضد ِٓ أٞ ِٛلؿ أشُ ـ١ٗ زائذخ ٌألِس٠ىبْ، ٚإْ وٕب ٔذًّ جعجخ دبـٍةخ ثبنٔزمةبتاد ٌٍعم١ةد اٌمةراـٟ، 

١ةخ إن إٔٔب ن ٔعزط١ع أْ ٔذزًّ ِٛلفبً ردض اٌٛن٠بد اٌّزذدح ـ١ٗ ٠د٘ب، ٔب١٘ه عٓ لٕبثً ٚصٛاز٠خ وسٚش ِٚب شبثٗ ذٌه ِٓ أٌعةبة امِجس٠بٌ

 اٌد٠ِٛخ.

 

ٚتٌٚخ رزجٛي ـ١ٙب اٌدثبثبد ِٓ ألبصٟ اٌمسٜ شّبنً أللبصٟ اٌمسٜ جٕٛثبً، رعصؾ ظّف١ٔٛخ اٌّٛد ٚاٌزٙج١س، رطٍةك إٌةبز ٚرمزةً عة ساد 

اٌّئبد ٚرجسح األٌٛؾ، ٚرعزمً ع ساد األٌٛؾ ثعالح تـع اٌ عت اٌّةعى١ٓ اٌؽٍجةبْ صّٕةٗ ثعةسق جج١ٕةٗ، ٠عزمةً ثةبألٌٛؾ ـةٟ ِالعةت 

رزذٛي ٌعجْٛ ش١د٘ب ١ٌّبزض اٌس٠بضخ ٌعٍٗ ذاد ٠َٛ ٠ٕبـط األُِ اٌّذزسِخ، تٌٚخ رٕ ئ ١ٍ١ِ ١ب ظس٠خ طبئف١ةخ ٌزةداـع عةٓ اٌسئ١ةط 

إذا ِب أتٌّٙذ اٌخطٛة، ٚو١ؿ ردٌُٙ اٌخطٛة .. ـعٕدِب ٠زجسأ اٌ عت ٚرٕفجس ِعبٔبرٗ ٠ٚعأَ ِعبٍِخ اٌعج١د، رٕطٍك رٍه اٌمطعبْ ٠مزٍةْٛ 

٠ٚعرثْٛ ٠ٚعزمٍْٛ ثّٙج١خ ٠ذعدُ٘ ع١ٍٙب ٘ٛنوٛ، ٚزجبئٟ ن رزذدس عٓ اٌمبْٔٛ... ألْ ِةٓ ٠ةعّعه ٠ة بة ثةععبز اٌةضذه ..  تٌٚةخ 

رعزع١ٓ ث١ٍ١ّ ١ب طبئف١خ ؼ١س لب١ٔٛٔخ ِٓ تٌٚخ أخسٜ عٍٝ شعجٙب، ٚرعزع١ٓ ثخجساء لّع ِٓ تٌٚخ أجٕج١خ ٌزضسة شعجٙب ... تٌٚخ إِٔةذ 

ظٙس٘ب ثّٕبٚزاد ن رفٛح ِٕٙب اٌىساِخ عٍٝ دعبة ظ١بترٙب، ٚرّضٟ شٙٛز أزثعخ ٟٚ٘ رّبزض لزةً شةعجٙب وّةب رة طبت اٌصزاش٠ةس، ثٍةد 

 ٠ذىّٗ اٌىرة ٚصذؿ ن رزٛلؿ عٓ اٌزٍف١ك، عٍٝ لٛي اٌ بعس اٌسٚظٟ أ٠فزٛش١ٕىٛ، ـ خ ع١ٍٙب اٌّضً: ِٓ أِٓ اٌعمبة أظبء األتة ... 

 

 ثبهلل ع١ٍىُ ِبذا رجمٝ ٌٕخبؾ ع١ٍٗ ..؟

 

دٍّزٕب ر١بزاد ٚأٔٛاء ا١ٌعبز ٚا١ّ١ٌٓ ٚرمبذـزٕب أعبص١س شزٝ، رأخررٕب اٌذ١ّخ عٍٝ ـٍةعط١ٓ ٚاٌىةً ٠ةدعٟ اٌٛصةً ث١ٍٍةٝ، ٌٚىةٓ األز  

ٕ٘بن ِب رصاي ررزؾ اٌدِع تِبً، صُ جبءد اٌٛصٍخ اٌجد٠دح ٚدًّ اٌج١ّع زا٠خ امظالَ رمزسثبً، ثً ٚذ٘ت اٌجعض ـٟ ذٌةه ِةرا٘ت عم١ّةخ 

 ٚصبز ٠داـع ٠ٕٚبـخ .... ٚهلل ـٟ خٍمٗ شؤْٚ...!  

 

ِٚٓ ذٌه أ٠ضبً، ثٍد أٟٔ ن أظزط١ع أْ أـُٙ ِبذا ٠س٠د أٞ دبوُ عسثٟ ث سؾ إٌمس عٓ ِٕجصارٗ اٌج١دح أٚ اٌع١ئخ، ِبذا ٠س٠د ثعد أْ ِىةش 

ـٟ اٌعٍطخ أوضس ِٓ تٚزر١ٓ، أن ٔعزذك أْ ٔىْٛ شعٛثبً ِضً ِخب١ٌك هللا ـٟ أزضٗ اٌٛاظعخ، ٌٕٕزخت ِٓ ٔس٠د أْ ٠ذىّٕب وج س ١ٌٚةط 

 ومط١ع ؼُٕ، ٚرٍه أٌٚٝ ِجبتئ اٌذس٠خ.

 

١ٍِبز تٚنز ِٙسثخ ـٟ اٌجٕٛن األجٕج١خ ـأٞ ثؤض ٘را ٔع١ ٗ ، ٚأ٠ٓ اٌّؽبِسح ـةٟ أْ ٔفعةً أٞ شة١ئ ٚوةً شة١ئ  222ـٟ ِ س ٕ٘بن 

ٟ ٌٕزذسز ِٓ ٘را اٌذبي، ـجّبذا ٔجبشؾ ..؟ ثبٌذس٠خ اٌزٟ ن ٠ذك إن أْ ٔذٍُ ثٙب، ثبٌخجص اٌةرٞ ِةب شةجعزٗ ٠ِٛةبً شةعٛثٕب ... ثبٌىساِةخ اٌزة

طبٌّب رّسؼذ رذذ دراء أصؽس زجً أِٓ ..! ٔ ت ـٟ ج١جٗ زارجبً ن ٠عزذمٗ، ١ٌ ت اٌسصبص ـٟ أـٛاٖ ِٓ ٠طبٌت ثبٌذس٠خ، ٚ٘ةٟ أثةعظ 

دك ِٓ دمٛلٗ ..! ِبذا رجمٝ ٌىُ أ٠ٙب اٌمبثعْٛ ـٟ اٌمبع، ظةٜٛ أْ رذطّةٛا ثمجةضبرىُ اٌؽة بء اٌةرٞ ٠ّٕةع اٌزٕفةط ٚاٌٙةٛاء إٌمةٟ، 

 ١ٌدخً اٌضٛء ٚاٌٙٛاء .. ٠ ىْٛ ٠ٚزذدصْٛ عٓ اٌّبـ١ب .... ٠ب ٌجؤظٙب ... اٌّبـ١ب ام٠طب١ٌةخ، ِمبثةً ِٕجةصاد أثطبٌٕةب اٌةرٞ أظةعٛا ِبـ١ةبد

عٕد٘ب ج١ٛغ ٚإذاعبد ٚرٍفص٠ْٛ ِٚٙسج١ٓ ثً ٚأدصاة ، ٚصذبـخ ٚزجبي إعالَ رجٍػ ِٙبزرُٙ أُٔٙ ٠جعٍٛٔه رمسأ اٌزمة٠ُٛ ثةبٌّمٍٛة ثذ١ٍةخ 

 اٌّؽٍٛة... 

 

، اٌ دأ ٚاٌعفٓ ـٟ وً ِىبْ، ـٟ اٌصٚا٠ب اٌعٛتاء ٚاٌج١ضبء، اٌعس٠خ ٚاٌع١ٍٕخ، ا١ٌأض ٚاٌ عٛز ثبٌمٍُ ـٟ وً ِىبْ ٚاٌسِبت ٚاٌري ٚاٌٙص٠ّخ

ـى١ؿ ٌّعزمجً ِ سق أْ ٠جصغ ِٓ ث١ٓ ٘رٖ األٔمب  ِع وً ٘رٖ اٌذضبند ِٓ اٌّةأجٛز٠ٓ ٚاٌّسرصلةخ ٚاٌمزٍةخ، ِبٌعّةً عٕةدِب ٠طؽةٝ 

صٛد اٌزٙس٠ج، عٍٝ صٛد اٌذىّخ ٚاٌمبْٔٛ، ن ض١بء ـٟ األـك، ن أًِ ٌٕب اٌجزخ .... ظٜٛ إٌٙةٛ  ٚاٌّٛاجٙةخ ثة جبعخ ٌٙةرٖ األشةجبح 

 اٌمبثضخ عٍٝ ِ ١سٔب.

 

 ١ٌط ٕ٘بن عبتٌْٛ ٚإّٔب ٕ٘بن أظ١بت شس٠سْٚ ٠جعٍْٛ األوبذ٠ت ظبئدح  

 

 اٌج١س وبِٛ

 



 

 

 ٥١ص 

 

 اشعاع اجلهاد العراقً على أقطار االهة
 

 نعواى سلين الراوي
 

نقس أجٓضد انًقأيةح انرطايٛةح انثاؼةهح ش ية طٔش انة طس ا ٔؼة  

انكثٛط ( ٔحاند زٌٔ احرالل ايطاض ا يح انٕاحةس ذهةٕ ا ذةط ترةس احرةالل 

انرطاس كًا كاٌ يطؼةٕيا يةٙ يرطة  شنةم انًة طٔش انههٛةى يٓعًٚةح 

ا يٛطكاٌ ٔحهفائٓى انفطغ ٔانصٓاُٚح ٔصًٕز انرطاس يس انٓة ية ارط 

أتُاء ا يح انرطتٛةح يةٙ أيطاضْةا كايةح ياَةسنرد  ٕضذةٙ ذةَٕػ ٔيةصط 

تانطغى يٍ انًحةأ خ انةرٙ جةطخ ٔيةا ظانةد  حرٕائًٓةا َٔةال يثةاض  

انرؽٛػ جعاءِ نقاء ذآيطِ رهٗ انرطاس انرظٛى يع اؼةٛازِ ا يٛطكةاٌ 

ٔانةةصٓاُٚح تٛةةس أٌ ايٛطكةةا ٔحهفائٓةةا اضازٔا اٌ ٚطكثةةٕا يٕجةةح انًطانةةة 

ان رثٛح يٙ ترض ايطاض ا يح يٙ نٛثٛا ٔانًٍٛ ٔانثحطٍٚ ٔؼٕضٚا تغٛةح 

ذقؽٛى ْصِ انثهساٌ اؼٕج تًا ٚطٔيٌٕ ذحقٛقّ يٙ انرةطاس مةًٍ أرةاض 

ؼٛاؼح ذجعئح انًجعأ ٔذقؽٛى انًقؽى ٔيٍ ُْا ُٚثغٙ نُا جًٛرةا اٌ 

َرٙ يا ٚجط٘ يٙ ٔرُُا انرطتٙ يٍ اؼةرقٕاء انثرةض تةابجُثٙ رهةٗ 

أتُاء جهسذّ كًا ٚجط٘ يٙ نٛثٛا ان قٛقح يٍ رسٔاٌ صاضخ نحهف انُاذةٕ 

ٔيا ٚجةط٘ يةٙ ترةض أيطةاض ا يةح ٔيةٍ ُْةا ُٚثغةٙ رهةٗ انٕرُٛٛةٍ 

ٔانقٕيٍٛٛ انرطب يٙ كم يطط يٍ أيطةاض ا يةح اٌ ًٚةٛعٔا تٛةٍ يطانةة 

ان رة انً طٔرح يٙ انحطٚح ٔانرٛش انكطٚى ٔتٛةٍ اؼةرغالل انحهةف 

ا يٛطكٙ انصَٕٓٛٙ انفاضؼٙ نثرض انًٕجاخ ٔيحأنةح حةطم يةؽٛطج 

أتُةةاء بةةرثُا انرطتةةٙ رةةٍ جةةازج انرحةةطض ٔا ؼةةرقالل ٔانرٕحةةس ٔرٛةةٍ 

 ان ًػ   ذحجة تغطتال ٔانُصط أتساً حهٛف ايرُا انرطتٛح انًجاْسج .

 

 الصحفيىى واالدباء ضوري الشعب الىاعً
 

 أهيوة الربهاى
 

يطج أذةطٖ ٚةؽرٓسم انةصحفٌٕٛ ٔا زتةاء يةٍ حكٕيةح انًانكةٙ 

انرًٛهةةح ٔأظ يٓةةا ٔجالٔظذٓةةا رةةثط ا ررقةةال ٔا غرٛةةال ٔ غًةة  

انحقةٕس ذحةد زذةاٌ  انرةضهٛم تانرطثٛةم نرة طٚع يةا ٚةةؽًَّٕ 

يإٌَ حًاٚح انصحفٍٛٛ انص٘ ْٕ  يٙ ٔايةع حانةّ   يةإٌَ يًةع 

انصحفٍٛٛ ٔامطٓازْى ٔكصنم إبارح  قايح ا حرالل ٔا ؼرالب 

رثط ذحطٚم ا شَاب يًٍ اغرصثٕا َقاتح انصحفٍٛٛ ٔا ذحةاز انرةاو 

نألزتاء ٔانكراب يٙ انرطاس  ٔانصٍٚ ذاصةًٕا انُقاتةاخ ٔا ذحةازاخ 

انرطتٛح ٔٚحرفهٌٕ انٕٛو تططٚقرٓى انثائؽح رةثط َةسٔاذٓى انرائثةح  

رهٗ باباخ انفضائٛاخ انً ثْٕح تانرٕزج انٗ رضٕٚح ا ذحةاز 

انراو نألزتاء ٔانكرةاب انرةطب  انةص٘ نفظٓةى نرغةُٙ يةا ٚةؽًٗ 

ضئٛؽٓى تثطٕ خ تطًٚط ترحطٚطِ ٔضْطةّ يًةٍ ٚةؽًٛٓى ا زتةاء 

ا حطاض  يؽٕيٙ ا حرةالل ٔنةى  ٚرجةم ْةا ء ا يةعاو تانرغُةٙ  

تًكةةاضو حكٕيةةح ا حرةةالل انثرةةػ رهٛٓةةى زضاْةةى يرةةسٔزاخ 

يةةؽٛهٍٛ ٔيةة ٍْٕٛ نطيةةٕظ ا ذحةةاز انرةةاو نهةةستاء ٔانكرةةاب يةةٙ 

انرطاس يٍ انًُامهٍٛ انُاكطٍٚ نةصٔاذٓى ٔانةصٍٚ رةانرٓى يقةصهح 

ا حرالل ٔا جرثاز نكُٓى نى ُٕٚٓا ٔنى ٚحعَةٕا ٔلهةٕا كًةا كةإَا 

زائًا ْى ا رهٌٕ غٛط راتهٍٛ تصٛطٔضذٓى رقسج نهةصغاض ٚطيَٕٓةى 

تحجاضذٓى انًهٕ ح ٔا بجاض انًثًطج زٔيا ذطيٗ تانحجاضج ٔنكُٓةا 

ذظم ٔاضيح بايرح تاؼةقح ٔايفةح صةايسج رةصٛح رهةٗ حجةاضج 

 انصغاض انٕؼرح انص٘ ؼرحم رهٛٓى نرُح انراضٚد ا تسٚح . 

 اهال رهضاى املبارك شهر الصىم واجلهاد
 

 ضياء ابراهين العزاوي
 

حم رهُٛا يٙ ْصِ ا ٚاو انًثاضكح بةٓط ضيةضاٌ انفةضٛم نكةٙ ٚعٔزَةا 

تانصثط ٔانجهس تًا ٚ كم ضايسا يٕٚا ٚةصة يةٙ َٓةط يةؽٛطذُا انجٓازٚةح 

انٕاؼع ٔتًا ٚطٓط أجؽايُا ٔأضٔاحُةا يةٍ  ا زضاٌ ٔانة ٕائة ٔا ٔمةاض 

ٔٚضرُا زٔيا رهٗ رطٚق انرضحٛح ٔانجٓاز ٔانفساء ٔتًا ٚةسرُا َةؽرهٓى 

يةةآ ط انرةةطب انًةةؽهًٍٛ ا ٔائةةم يةةٙ رةةصط صةةسض انطؼةةانح انرطتٛةةح 

ا ؼاليٛح انرانسج ٔانًرجسزج رهٗ يط انرةصٕض ٔيةآ ط انطؼةٕل انرطتةٙ 

انكةةطٚى يحًةةس ش صةةهٗ   رهٛةةّ ٔؼةةهى ( ٔال تٛرةةّ ا رٓةةاض ٔصةةحثّ 

ا ذٛاض أرازِ   رهُٛا جًٛرةا ٔبةرثُا ا تةٙ ٔأيرُةا انرطتٛةح انًجسٚةح 

 ٚطيالٌ تثٛاب انُصط ٔانرعج ٔانكطايح .

 

 



 

 

 ٦١ص 

 

 هل يريد األمريكان االنسحاب حقًا من العراق ؟ 
 

 املانيا د. ابو فراس عبد اهلل /
 

تادئ ذٞ تدء التد أْ ٔدزن أْ حسب اٌعساق ٚاحرالٌٗ لد وٍفد ِٚا ذصاي ذىٍؿ اٌٛال٠اخ اٌّرحددج امِس٠ى١دح اٌىصد١س ًددا  

ِٓ إٌفماخ اٌّا١ٌح ٚاٌس١اس١ح ٚتاٌّع٠ٕٛاخ، تً أٙا ـالد حرٝ حسب ـ١رٕاَ، ِٚٓ ؼد١س اٌّعمدٛي أْ ذدرسن اٌٛال٠داخ 

اٌّرحدج اٌّىرسثاخ ٚاٌؽ١ّٕح دْٚ أْ ذرأود ذّاِا  أْ اٌؽ١ّٕح ٚاٌّىرسثاخ لد أصثحد ـدٟ ١ًثٙدا ٚـدٟ حدسش حس٠دص، 

ٟٚ٘ ـٟ ذٌه ال ذعرّد عٍٝ ِفاٚضاذٙا ٚحساتاذٗ ٌألِٛز، ١ٌٚس عٍٝ ِدا سد١مسزٖ حىِٛدح إٌّ مدح اٌءدفساء ـدٟ 

تؽداد، ٚإذا وأد ٕ٘ان خ ٛزج، ـٟٙ إعصاز عسالٟ عستٟ س١مرٍعُٙ ذاخ ٠َٛ، ح١س س١ىردففْٛ ٌٍّدسج اٌّا دح أْ 

ٌٍفعٛب لٛج ذفٛق لٛذُٙ اٌعسىس٠ح اٌؽاشّح، ٚذواء ِء  ٟ س١اساذُٙ، ٚأْ حساتاخ اٌٛزق ال ذ داتك حدساتاخ 

 امزض.

 

لساز االٔسحاب ٚتأٞ حجُ س١ىْٛ، أٚ إعادج أرفاز ٚو١ؿ .. س١رءر ٌٚىٓ ١ٌس ٌجّاعح إٌّ مح اٌءفساء ـ١ٙا ٠د، أٚ  

١ٌس دٚا س حىُ عسال١ح، ـامٚشاْ ٕ٘ان ِحسٛتح تدلح، ١ٌٚسد ٕ٘دان أسدساز، ـاٌىدً تددْٚ اسدرصٕاء ذعّدً ٌجٙداخ 

إًٔث١ح، ٌٕٚىٓ دل١م١ٓ ـٟ اٌرفء١ص: أِس٠ى١ح ٚإ٠سا١ٔح ٚإسسا ١ٍ١ح. ٚ٘رٖ اٌجٙاخ اٌصالز ذٍرمدٟ ٚذرحدادز ٚذرفداٚض 

ٚذرماسُ ٌٚىٓ دْٚ حفٛز عٕاصس ِحسٛتح عٍٝ اٌعساق، تً ُ٘ ٌد٠ُٙ ِّص١ٍُٙ ِٓ دتٍِٛاس١١ٓ ٚضدثا  ِءداتساخ، 

ٚٚـٛد س١اس١ح ٚـ١ٕح ذٍرمٟ ـٟ تؽداد ٚؼ١س تؽداد، ِٚا حاًرُٙ ٌٍعٕاصدس اٌعسال١دح ا اٌدرٟ سدٛؾ ذثٍدػ ٔردا   ٌعثدح 

 اٌىساسٟ ٚذماسُ امدٚاز، ٌرصاغ اٌمسازاخ عٍٝ ضٛء٘ا، ِٓ أًً إضفاء شسع١ح عٍٝ ِا ٘ٛ ؼ١س شسعٟ. 

 

ترمد٠سٞ ع١ٍٕا أْ ٔرفحص امِس ِٓ ًٚٙح أخسٜ، ال ذثعدٔا عٓ اٌّٛضٛع، تدً ذددخٍٕا ـدٟ صدٍثٗ ٚصد١ّّٗ. اٌٛال٠داخ 

اٌّرحدج إْ لسزخ سحة ًصء ِٓ لٛاذٙا ِٓ اٌعساق، ـإٔٙا لد ذفعً ذٌه، ٌٚىٓ ٚـك ِع ١اخ ٚحدساتاخ أخدسٜ، ـدٟ 

إ از إًدساء حدساتاخ ع١ٍّدح ٚذم١١دُ االسدرساذ١ج١ح امِس٠ى١دح اٌدفاٍِح ٌٕردا   اٌّسحٍدح إٌّدصسِح، ٚٚضد  ِالِد  

اسرساذ١ج١ح شاٍِح ًد٠دج زتّا ٠ثدٚ ـ١ٙا اٌعساق ٚحرٝ أـؽأسراْ شا٠ٛٔح ح١اٌٙا، ٚـٟ ِمدِح ذٍده اٌعٕاصدس اٌٙاِدح: 

 اٌّٛلؿ اٌّاٌٟ ٌٍٛال٠اخ اٌّرحدج اٌثاٌػ اٌء ٛزج ٚاٌرٞ ٠ٙدد تا١ٙٔاز اٌدٚالز ِٚٓ شُ ـٍألِس عٛالثٗ اٌس١اس١ح 



 

 

 ٧١ص 

 

ٔااللرصادٚح ٔانؼسكشٚح يؼاً، َٔشٕء صفحاخ سرسرأثش تأْرًاو انٕالٚاخ انًرحذج فٙ أياكٍ أخشٖ يٍ انؼانى، ٔإدخال 

أجٛال جذٚذج يٍ أَظًح ذسهٛح تانغح انرطٕس انركُٕنٕجٙ فٙ انمٕاخ انًسهحح سرغُٙ ػٍ اسرخذاو لذس يٓى ينٍ 

 األفشاد فٙ انجٕٛش.

 

ْٕ ػاو انصفش تانُسثح نهصٍٛ نررحٕل  2012( نصُذٔق انُمذ انذٔنٙ ٚمٕل إٌ انؼاو 2011ففٙ ذمشٚش حذٚث )حضٚشاٌ / 

فّٛ إنٗ انمٕج االلرصادٚح انؼانًٛح انًًُٓٛح، ْٕٔ انؼاو انز٘ ٚرٕلغ أٌ ذرماطغ فّٛ يؼذالخ انًُٕ اننصُٛٛح ينغ اَحنذاس 

 انًساًْح األيشٚكٛح تانُاذج انًحهٙ اإلجًانٙ انؼانًٙ يٍ حٛث انمٕج انششائٛح. 

 

ذشٚهٛنٌٕ  11إننٗ  2011ذشٚهٌٕٛ دٔالس ػاو  11.2ٔتحسة األسلاو انٕاسدج فٙ انرمشٚش، فإٌ االلرصاد انصُٛٙ سًُٕٛ يٍ 

ذشٚهٛنٌٕ دٔالس خن ل انفنرشج  11.1ذشٚهٛنٌٕ دٔالس إننٗ  2..1، أيا االلرصاد األيشٚكٙ فإَّ سًُٕٛ ينٍ 2012دٔالس ػاو 

 َفسٓا.

 

ٔيا ٚمال ػٍ االلرصاد ٚمال ػٍ انًٕلف انؼسكش٘ انز٘ آخز تانرذْٕس نصانح انصٍٛ، ٔذحمٛمٓا تانرانٙ َفٕراً كثٛشاً فٙ 

رنك انجضء يٍ انؼانى، تم ٔنٛس تثؼٛذ أٌ ذًرهك انصٍٛ لنذساخ انرنذخم انؼنسكش٘ نٛرنسغ ذأثٛشْنا فنٙ كافنح أسجناء 

 انؼانى .

 

األيشٚكاٌ ال ٚشغثٌٕ أَشاء لٕاػذ ػسكشٚح ذضى ػُاصش تأػذاد كثٛشج، فٓنزِ ذُطنٕ٘ ػهنٗ ذكنانٛف سٛاسنٛح ٔيانٛنح 

كثٛشج، ٔانؼثشج )ساتماُ، ٔأكثش الحماً( نٛسد تاألػذاد انكثٛشج تم تانمذساخ انرٙ ذًرهكٓنا انمٕاػنذ ْٔنٙ ينضًَٕح ينٍ 

خ ل االذفالٛاخ انًؼمٕدج تٍٛ انثهذٍٚ، ٔتاألَظًح انًٕجٕدج ػهٗ أسض انمٕاػذ، ٔانمذساخ انهٕجسرٛح انًًرناصج انرنٙ 

ذرًرغ تٓا، ٔفٙ حاالخ انطٕاسئ فانٕالٚاخ انًرحذج لادسج ػهٗ انرذخم خ ل ساػاخ ٔإَمار أ٘ يٕلف، كًا سنرغطٙ 

االذفالاخ انسٛاسٛح تٍٛ األطشاف انث ثح األساسٛح ٔيغ انؼشاق فًٛا ٚخص انحانح انؼشالٛنح، ٔتانرؼنأٌ ينغ حهٛفرٛٓنا 

 إٚشاٌ ٔإسشائٛم، ْٔكزا فإٌ انًٕالف انًحرًهح يغطاج سٛاسٛاً ٔػسكشٚاً.

 

ػذا رنك فسائش يا َسًؼّ يا ْٕ إال طمطمح يُالٛش نؼصافٛش صغٛشج، نٓا دٔس ذافّ فٙ يسشحٛح لزسج أسنًٓا احرن ل 

انؼشاق، األيشٚكاٌ سٛثمٌٕ فٙ انؼشاق يا نى ذنصثح خنسائشْى أكنثش ينٍ ينشاتحٓى، ْٔنزا ننٍ ٚرحمنك إال ترنشذٚذ 

انًطاسق، فٙ انؼشاق ٔفٙ سائش ت د انؼشب ٔانًسهًٍٛ، ٔالتذ يٍ أٌ ٚفشم انًششٔع األيشٚكنٙ تشيرنّ، ينٍ أجنم 

 إنحاق ْضًٚح شايهح تٓى، ْٔٙ آذٛح ال سٚة فٛٓا.



 

 

 ٨١ص 

 

 مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
 

رٛاصً اٌضٛسح رمذ٠ُ ٘زٖ اٌضا٠ٚخ اٌزٟ رعشض رعش٠فبد ثجعط اٌّصطٍؾبد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌفىش٠خ ٚاٌغ١بع١خ اٌّغزمبح ِٓ ِع١نٓ اٌفىنش اٌٛغٕنٟ 

ٚاٌمِٟٛ ٚاالٔغبٟٔ ٚاٌزٟ ال رّضً ثبٌعشٚسح رعش٠فب ثعض١ب ٔص١ب ٚأّب ٘نٟ لش٠جنخ ِنٓ  ىنش اٌؾنضة ٚ م١نذح اٌجعنش ٚاعنزشار١غ١زٗ اٌغ١بعن١خ 

بء اغٕنِٚٛالفٗ ٚرطج١مبرٙب ، ثً اْ ثععٙب ٠عجش رعج١شا دل١مب ٚشبِال  ٓ ِٛلف اٌؾضة ٚسؤ٠زٗ اٌفىش٠خ ٚاالعزشار١غ١خ ، ٚرٙذف ٘زٖ اٌضا٠ٚنخ اٌنٝ 

صمب خ إٌّبظ١ٍٓ اٌجعض١ٓ ٚاٌّغب٘ذ٠ٓ ٚ َّٛ اٌٛغ١ٕٓ اٌعشال١١ٓ ٚإٌّبظ١ٍٓ اٌعشة إٌّب٘ع١ٓ ٌالؽزنالي ثنً ٚ ّنَٛ اثٕنبء  شنعجٕب اٌّغب٘نذ 

اٌصبثش ٌٚزىٓ ٌُٙ خ١ش ِع١ٓ  ٟ ظً اٌزش٠ٛٗ اٌفىشٞ ٚاٌغ١بعٟ ٚاٌضمب ٟ ٚاال الِٟ اٌزٞ ٠ّبسعٗ اٌّؾزٍْٛ ٚ ّالئٙنُ  نٟ اثنشو صنٛس 

ب اٌزض١٠ف ٚاٌزع١ًٍ ثّب ٠غب ذ ٘إالء  ٍٝ رٕف١ز ِخططبرُٙ اٌزذ١ِش٠خ ظذ اٌعشاق ٚاالِخ رٌه اْ  ىشٔب ٚ م١ذرٕب اٌزٟ ّ٘ب ٔنجشاط ٌّّبسعنبرٕ

اٌغ١بع١خ ٚثّب ١ٕ٠ش غش٠مّٙب ٠ٍّّٚٙٙب اٌعضَ  ٍٝ اْ رىْٛ  ٟ اٌّغبساد اٌصبئجخ ٚاٌخ١شح ٌجٍنٛ  ا٘نذا ٙب اٌٛغ١ٕنخ ٚاٌم١ِٛنخ اٌخن١شح  ٚ نٟ 

٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌغٙبد٠خ ِٓ ِغ١شح شعجٕب اٌظب شح اٌزٟ ٠زعشض  ١ٙب ِفَٙٛ اٌؾضة ٚاٌّّبسعبد اٌؾضث١خ اٌٝ اثشو صن١  اٌزنش٠ٛٗ  نٟ ظنً 

 االؽزالي  ِّٚبسعبد  ّالئٗ  ٍٝ صع١ذ اٌع١ٍّخ اٌغ١بع١خ اٌّٙزشئخ عٕزٕبٚي  ٟ ٘زا اٌعذد ِفَٙٛ " االٔمالث١خ  ٟ ِفَٙٛ اٌجعش " .

 

 االنقالب
 

ثبٌّعٕٝ اٌعبَ اٌغبئذ  ٟ االدث١بد اٌغ١بع١خ ٘ٛ )  ًّ ِفبعئ رمَٛ ثٗ  ئخ ِنٓ اٌفئنبد داخنً اٌذٌٚنخ رٕزّنٟ  نٟ ِعظنُ االؽ١نبْ اٌنٝ 

اٌغ١ش ظذ اٌغٍطخ اٌشش ١خ  زمٍجٙب ٚرغزٌٟٛ  ٍٝ اٌؾىُ ٚرٌنه ٚ نك خطنخ ِٛظنٛ خ ِنغجمب   يِنب  نٟ يدث١نبد ؽنضة اٌجعنش اٌعشثنٟ 

االشزشاوٟ  بالٔمالة غ١ش اٌزٞ رع١ٕٗ اٌىٍّخ  ٟ االدة اٌغ١بعٟ اْ اٌمبئذ اٌّإعظ اٌش ١ك يؽّذ ١ِش١ً  فٍك سؽّٗ هللا ٠َعشف االٔمنالة 

 النثأٔٗ ) اٌزغ١١ش اٌؾبعُ  ٟ ِغشٜ ؽ١بح االِخ   رٌه يْ ؽبٌخ االِخ ثٍغذ ؽذا ِٓ اٌغٛء اصجؼ ِعٙب رشوٙب ٌٍظشٚف ٚاٌزطٛس اِشا ٠عشظٙب ٌٍٙن

ٚ ١ٍٗ  ال ثذ ِٓ االٔمالة الثذ ِٓ يؽذاس رغ١١ش عزسٞ ؽبعُ ٠ٕمً االِخ ِٓ ؽبي اٌٝ ؽبي غن١ش يْ ٘نزا االٔمنالة ال ٠ّىنٓ يْ ٠ؾنذس اال ارا 

رٛ شد ٌٗ يداٖ خبصخ لبدسح  ٍٝ رؾم١مٗ ) لجً يْ ٠فٛد اٌٛلذ   ٚ٘زٖ االداح ٟ٘ اٌؾضة , ؽضة االٔمالة ٌٚىٓ ) ؽضة االٔمنالة   ١ٌنظ ِضنً 

يٞ ؽضة يخش رٌه يْ غب٠خ ٘زا اٌؾضة ٟ٘ االِخ ١ٌٚغذ اٌذٌٚخ ِّٚٙزٗ يؽذاس اٌزغ١١ش  ٟ ٚالو االِخ ١ٌٚنظ  نٟ شنىً اٌنغٍطخ  ؾنغت 

  ٕؾٓ ال ٔؾزبط اٌٝ ) اصالػ عٙبص اٌذٌٚخ اٚ رش١ُِ خًٍ ِٛظعٟ   ثً ٔؾزبط اٌٝ ) أمالة  ١ّك شبًِ   .

  

ِٚٓ ٕ٘ب ٔٛعت اْ ٠ىْٛ ؽضة االٔمالة ) اِخ ِصغشح رىْٛ أّٛرعب ٌالِخ اٌشبٍِخ   ، ٚرٛظ١ؾب ٌزٌه ٠شزشغ اٌش ١ك اٌمبئنذ اٌّإعنظ سؽّنٗ 

هللا  ٟ ؽضة االٔمالة اْ ٠ىْٛ ٘ٛ ٔفغٗ ) يِخ االٔمالة لجً يْ ٠ؾمك أمالة االِخ   ٚ٘زا ٠عٕٟ اْ ٘ٛح عؾ١مخ ٚ بسلب اعبع١ب ؽبعّب لنذ 

جنً ٚظو ث١ٓ اٌٛالو ث١ٓ اٌؾ١بح اٌٛالع١خ  ٟ ثالد اٌعشة ٚث١ٓ ٘زا اٌزى٠ٛٓ اٌغذ٠ذ اٌزٞ ٘ٛ اٌؾضة  شلنب عٛ٘ش٠نب  نٟ إٌنٛر ٚ شلنب ِطٍمنب ال ٠م

إٌغجخ ٚال ٠زعشف  ١ٍٙب يْ ٠إٌف ؽضة ِٓ ٔٛر عذ٠ذ ٠خبٌف  ٟ وً شٟء  ٓ اٌٛالو اٌزٞ ٔضٛس  ١ٍنٗ ٚٔش٠نذ اٌزخٍنن ِٕنٗ ،  أِنخ االٔمنالة 

اٌزٟ ٟ٘ اٌؾضة ٠غت يْ رجش٘ٓ ١ٌظ  مػ  ٟ اال٘ذاف اٌّىزٛثخ ١ٌظ  مػ  ١ّب رععٗ  ٍٝ اٌٛسق ِٓ ثشاِظ ِٕٚب٘ظ ٚاعب١ٌت اٌزٕظ١ُ ثنً 

رجش٘ٓ  ٍٝ  م١ٍخ عذ٠ذح ال رغّعٗ ثبٌٛالو اٌفبعذ ا٠خ ساثطخ اٚ عبِعخ ، ٌٚىٟ ٠ىْٛ ؽضة االٔمالة  ٍٝ ٘زٖ اٌصٛسح الثذ ٌّٕبظنٍٟ اٌؾنضة 

اْ ٠ؾممٛا االٔمالة  ٟ ئفغُٙ يٞ  ٟ رفى١شُ٘ ٚاخاللُٙ ٚيعب١ٌت  ٍُّٙ ٚالثذ ٌُٙ ِٓ يْ ٠زطٙنشٚا ِنٓ يدساْ اٌٛالنو اٌفبعنذ ٠ٚنغّٛا 

اٚ  ١ٍٗ ٠ٚؾممٛا  ١ُٙ ) وً اٌفعبئً اٌزٟ ٠جغْٛ خٍمٙب  ٟ اٌّغزّو  اٌّمجً   ، ٌزٌه )  بالٔمالة ٠غت اْ ٠زٕبٚي اٌشٚػ ِجبشنشح ٚال ٠ٕؾنصش 

 ج١نش٠زٛلف  ٕذ ؽذٚد االشىبي ٚاٌّظب٘ش   ٚ٘زا اِش ال ٠زؾمك اال ثّغبٌجخ إٌفظ ٚاالٔغّبس اٌصبدق اٌّزغشد  ٟ إٌعبي الْ إٌنعبي ) ٘نٛ اٌزع

 اٌعٍّٟ  ٓ  ىشح االٔمالة   .

 

 ٚ٘زا ِب رؾمك  ٍٝ اسٚر ِب ٠ىْٛ اٌزؾمك ٌٍّٕبظ١ٍٓ اٌجعض١١ٓ  جش ِغ١شح اٌغٙبد ٚاٌزؾش٠ش ثٛعٗ اٌّؾز١ٍٓ ٚيرٔنبثُٙ ،  ٍمنذ ثنش٘ٓ اٌجعض١نْٛ

 ٍٝ اصبٌزُٙ ٚسٚؽُٙ اٌغٙبد٠خ االٔمالث١خ ِٚب ٠ضاٌْٛ ٠ٛاصنٍْٛ اٌغٙنبد ٚاٌضنٛسح  ٍنٝ اٌٛالنو اٌفبعنذ ؽنزٝ  غنش اٌزؾش٠نش اٌع١ّنك ٚاٌنشبًِ 

 ٚاالعزمالي اٌزبَ .



 

 

 ٩١ص 

 ًض الثياى الري أطدزته قيادج قطس العساق
 مبٌاسثح الركسي الثالثح واالزتعىى الًتفاضح الثالثني هي متىش  املثازكح
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 قيادج قطس العساق                                                                    وحدج   حسيح   اشرتاكيح                       
 هكتة الثقافح واإلعالم      

 

 السوح االقتحاهيح الًتفاضح الثالثني هي متىش
 حافصًا إلمتام الشىط احلاسن هي هسريج اجلهاد والتحسيس

 

  

 ٚا أتُاء شؼثُا انصايذ

 أٚٓا انًُاضهٌٕ انثؼصٌٕٛ

 ٚا أتُاء ايرُا انؼشتٛح انًجٛذج

 

انرٙ أفصحد ػٍ انٕجّ انًششق ٔاالصٛم نصٕسج  8691ذحم ػهُٛا انٕٛو انزكشٖ انصانصح ٔاالستؼٌٕ الَرفاضح انصالشٍٛ يٍ ذًٕص انًثاسكح ػاو 

انصالشٍٛ يٍ ذًٕص انًجٛذج تمضائٓا ػهٗ جٛة االنرفاف ٔانشدج انز٘ ذًصم تاتشاْٛى انذأٔد ٔػثذ انشصاق انُاٚف تٓذف حشف  -انغاتغ ػشش 

 انصٕسج ػٍ يغاسْا تم ٔإجٓاضٓا ٔذصفٛح لادج ٔيُاضهٙ انثؼس ٔإسجاع انؼشاق انٗ ػٕٓد انظالو ٔانرخهف ٔانرثؼٛح نألجُثٙ .

 

تَٛذ أٌ يجاْذٔ انثؼس االشأط ائرضسٔا تشٔح االلرحاو ٔااللذاو فإَٔٓا ذهك انًحأنح االسذذادٚح االنرفافٛح انخطٛشج فٙ يٓذْا ظٓٛشج 

ذًٕص انخانذج  03-81ٔتزنك كاَد اَرفاضح انصالشٍٛ يٍ ذًٕص ْٙ انصٕسج انحمٛمٛح انرٙ يضد تًغٛشج شٕسج  8691انصالشٍٛ يٍ ذًٕص ػاو 

َحٕ ذحمٛك يُجضاذٓا انؼًاللح فٙ اطالق عشاح انغجُاء انغٛاعٍٛٛ ٔذصفٛح شثكاخ انرجغظ ٔاالصالح انضساػٙ انجزس٘ ٔانصٕسج 

أراس ٔانحم انغهًٙ انذًٚمشاطٙ نهمضٛح انكشدٚح ٔلشاس ذأيٛى انُفظ انخانذ ٔانرًُٛح االَفجاسٚح ٔيغٛشج انثُاء  88انضساػٛح فٙ انشٚف ٔتٛاٌ 

االشرشاكٙ انؼًاللح ٔذشٛٛذ االالف يٍ انًشاسٚغ انضساػٛح ٔانصُاػٛح فضالً ػٍ تُاء انًذاسط ٔانجايؼاخ ٔيشاكض انثحٕز انؼهًٛح 

يغرغالً اَشغال  8618ٔانصُاػٛح ٔيفاػم ذًٕص انُٕٔ٘ نألغشاض انغهًٛح انز٘ اعرٓذفّ انكٛاٌ انصَٕٓٛٙ فٙ انغاتغ يٍ حضٚشاٌ ػاو 

انؼشاق تشؼثّ ٔجٛشّ ٔيؤعغاذّ انًذَٛح ٔانؼغكشٚح تًجاتٓح انؼذٔاٌ االٚشاَٙ انغاشى انز٘ دحشِٔ تزاخ سٔح انجٓاد ٔااللرحاو انرٙ 

ٔنمذ ظم شؼثُا انثطم ٔجٛشُا انثاعم يرًُطمٍٛ تحضاو االلرحاو  8611فجشخ اَرفاضح انصالشٍٛ يٍ ذًٕص انخانذج فٙ انصايٍ يٍ اب ػاو 

ٔانحصاس انجائش ٔانؼذٔاٌ االيٛشكٙ االطهغٙ انصَٕٓٛٙ انفاسعٙ انز٘ أفضٗ  8668ٔانجٓاد فٙ يجاتٓح انؼذٔاٌ انصالشُٛٙ انغاشى ػاو 

 ذًٕص انخانذج . 03 - 81ٔانز٘ جاتّٓ يجاْذٔ انثؼس ٔانًمأيح تزاخ انشٔح االلرحايٛح ٔانجٓادٚح نصٕسج  3330انٗ احرالل انؼشاق ػاو 



 

 

 ٠٢ص 

 

 ٚا أتُاء شعثُا انًمذاو ٔيجاْذٔ انثعث ٔانًمأيح

 

ٔاصهٕا جٓادكى تزاخ انشٔح انرٙ دممد اَرفاضح انثالثٍٛ يٍ ذًٕص انخانذج إلذًاو اَجاص شٕطكى انجٓاد٘ انُٓائٙ ٔانذاسى يٍ يسيٛشج  

انجٓاد ٔانرذشٚش انظافشج انرٙ ذًضٙ َذٕ أذًاو عايٓا انراسس  تانُس ش انُٓسائٙ انًثٛسٍ ٔانظفسش انذاسسى تعسٌٕ ز انعضٚسض انمسذٚش ًْٔسح 

انًجاْذٍٚ انغٛاسٖ انزٍٚ أرالٕا انًذرهٍٛ عهمى انٓضًٚح ٔسذدٔا انضشتاخ انماصًح نعًهٛرٓى انيٛاسسٛح انًخاتشاذٛسح انسرٙ ذسرشَخ انٛسٕو 

ْٔٙ ذهفظ أَفاسٓا االخٛشج عثش ان ٛذاخ انُشاص نذكٕيح انًانكٙ انعًٛهح تًعاداج انثعث ٔانًمأيح ٔعسثش َٓسة ايسٕال انسشعة ٔثشٔاذسّ 

ٔأتادذّ ٔلًعّ ٔذجٕٚعّ ٔاالسرٓراس تًعاَاج اتُائّ عثش االسرعشاض االسرٓالكٙ ألطشاف انعًهٛح انيٛاسٛح صُٛعح انًذرهٍٛ ٔأداذٓى انرٙ 

 أسادٔا اٌ ٕٚكهٕا نٓا يٓايٓى تعذ ْضًٚرٓى انًُكشج .

 

تَٛذ اٌ ْؤالء انثٛادق تر شٚذاذٓى انًًجٕجح عٍ دكٕيح ) انششاكح ٔانرٕافك ( ٔ ) انرششٛك ( انًضعٕو ٔ ) سذ انشٕاغش االيُٛسح ( انرسٙ 

ياصاند شاغشج يُز يا ٚمشب انعايٍٛ صاسٔا يثاس ذُذس ٔسخشٚح اتُاء شعثُا انًجاْذ انز٘ سٕٛل  تٓى تعسذ أٌ ْسضو أسسٛادْى انًذرهٛسٍ 

انم اص انعادل ٔنٍ ذُفعٓى لظ انرٕطآخ االيٛشكٛح االٚشاَٛح ٔانرياتك فٙ انضٚاساخ تٍٛ سدًٛٙ ٔتاٚذٌ ٔغسٛشْى الٌ اتُساء شسعثُا انس اتش 

ٚذسكٌٕ اٌ االدرالل انغاشى َفزِ انذهف االيٛشكٙ ان َٕٓٛٙ انفاسسٙ ٔاالدرالل االٚشاَٙ صُٕ االدرالل االيٛشكٙ فاٚشاٌ يا صاند ذمس ف 

ٕٚيٛاً انًذٌ ٔانمشٖ انذذٔدٚح فٙ شًال انعشاق ٔذمط  يٛاِ آَاس انَٕذ ٔانكشخح ٔانكاسٌٔ ٔذ شف تضٔنٓسا انًهٕثسح فسٙ يٛساِ شسظ انعسشب 

 ٔيٛهٛشٛاذٓا ذًاسط انمرم انٕٛيٙ ٔاالغرٛال تانكٕاذى ألتُاء شعثُا ان اتش انز٘ ٚيرهٓى انٕٛو يعاَٙ ٔدسٔط انسشٔح االلرذايٛسح انجٓادٚسح

الَرفاضح انثالثٍٛ يٍ ذًٕص فٙ ركشاْا انثانثح ٔاالستعٛسٍ نطسشد االدرالنٛسٍ االيٛشكسٙ ٔاالٚشاَسٙ شسش طسشدج ٔفسضخ انًًاسسساخ انجاَثٛسح 

ج نذكٕيح انًانكٙ انعًٛهح انز٘ ساح ٚراجش تثشٔاخ انعشاق ي  كٕسٚا انجُٕتٛح ذاسج تعذ اٌ يُذٓا جضء كثٛش يٍ ثسشٔج انعسشاق انُفطٛسح يكافسؤ

ٚلعهسٍ عسٍ اخفساق صسفمرّ يعٓسا نٛثسذد ايسٕال  نٓا عهٗ يياًْح جٛشٓا ي  ايٛشكا ٔتشٚطاَٛا فٙ انعذٔاٌ عهٗ انعشاق ٔادرالنسّ ٔذساسج 

انعشاق فٙ سفشذّ انيٛادٛح انجذٚذج انٗ ان ٍٛ ٔعمذ صفماخ ذثذٚذ نثشٔج انعشاق ستًا سٛعهٍ تعذ دٛسٍ غسٛش تعٛسذ عسٍ اخفالٓسا ْسٙ 

االخشٖ ٔٚجش٘ رنك كهّ تيعٙ انعًٛم انًانكٙ انًذًٕو ٔتطاَرّ إلطانح ايذ االدرالل االيٛشكٙ ٔادالل االدرالل االٚشاَسٙ يذهسّ ٔنكسٍ 

 ْٛٓاخ ْٛٓاخ .

 

فجٕنح جٓاد انف م االخٛش يٍ يعشكح انرذشٚش انشايم ٔاالسرمالل انُاجض آذٛح ال سٚة فّٛ ٔسًٛسضٙ انعسشاق انٕادسذ انس ايذ لسذياً انسٗ  

اياو يثذداً ان ٛذاخ انُشاص عٍ ) االلانٛى ٔانفٛذسانٛاخ ( انرٙ ذشٔو ذميٛى ٔذًضٚك انعشاق ٔددسش ْسزِ انًخططساخ انًسشثْٕح ٔلثشْسا 

 فٙ يٓذْا ٔيٕاصهح انيٛش فٙ طشٚك انُٕٓض ٔانرمذو انذضاس٘ ٔاالَياَٙ انشايم .

 

 انًجذ نشٓذاء انعشاق ٔااليح االتشاس .

 ذًٕص انعظًٛح . 03 -71ذذٛح نشٔح انشفاق لادج ثٕسج 

ل تطسأذذٛح انجٓاد نهثائش انشفٛك انًجاْذ عضج اتشاْٛى االيٍٛ انعاو نهذضب انمائذ االعهٗ نهجٓاد ٔانرذشٚش ٔانخالص انٕطُٙ ٔنثٕاس ذًٕص ٔأ

 اَرفاضح انثالثٍٛ يٍ ذًٕص ٔنشفاق انثعث جًٛعٓى ٔألتُاء شعثُا ٔأيرُا انعشتٛح فٙ ركشاْا انثانثح ٔاالستعٍٛ .

 ٔانخض٘ ٔانعاس نهًذرهٍٛ االٔغاد ٔدهفائٓى ان ٓاُٚح ٔانفشط االششاس ٔعًالئٓى االخياء يٍ خَٕح شعثٓى ٔأيرٓى .

 ٔنشسانح ايرُا انخهٕد .

 قـيـادة قــطــر الـعــراق                                                                                                                         
 مكتب الثقافة واإلعالم                                                                                                                     

 م ٠٢٢٢يف الثالثني مه متوز                                                                                                                     
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