عدد أيلول  ٣١٢٢ميالدي  /شـوال  ٢٥٤٣هجرية

االفتتبحُت

ادلأسق انمبتم
 ٓٞ٣ا إ ثرزااشثتتااشثخدل ا هْثحصٓااثثحٌُٔدِ٤ااٖثحآ٤شً ا ٕثًِٝل ٜااْث
ٝص٘ عْٜث،ثٝهذثب ٕثرُيثعِ٠ثٌٗٞثك ضيثكا٢ثحُٔاقصمثحُو خاَث
حُز١ثخع٤شٚثعِٔ٤دْٜثحُس ٤س٤ثثحدحخْٜثحُط٤عثثحُاد٢ثٗلازجث
ٓٝاا ثصحُااحثحه٘ااذخْٜثحُس ٤ساا٤ث ثُدااذٓ٤شثحُعااشحمثٝخوااسٚٔ٤ث
ٝخلد٤دٚث..ثب٤اذ ثحٕثحُاشعاثحُعشحها٢ثحُةطاَثٓٝو ٛاذٝثحُةعارث
ٝحُٔو ٓٝثثحُة سِثثحكشِٞحثٓخططا جثحٌُٔدِ٤اٖثٝحٌُواٞحثبٜاْث
حُٜضٔ٣ااثثحٌُٔ٘ااشتثعااةشثعِٔ ٤ا خْٜثحُو ٜد٣ااثثحُٔدٞحصااِثثحُداا٢ث
ضٔخحثخشبثثحُعشحمثحُط ٛشتثب٘و٤ا ثحُاذّثحُضًا٢ث،ثٓٔا ثًاذحث
باا ٌُٔدِٖ٤ثحآ٤شًاا ٕ ثحٌ٣اا ٍثدٝسٛااْثحُاا ٠ثٓشخضهااثثحُعِٔ٤ااثث
حُس ٤س٤ثثٖٓثحُعٔالءثحُٔضدٝهٖ٤ثألٓ٤شً ثٝح٣شحٕث..ثب٤ذثحٕثٛزٙث
حُعِٔ٤ث ثحُس ٤سا٤ث ثحُٔخ بشحخ٤اثثخاذٞٛسجثساش٣ع إ ثعاةشث شهٜا ث
بطٞك ا ٕثحُلااس دثحُٔ ا ُ٢ثٝحادحس١ثُوالٝصخ ٜا ثُٝٝااْٜ ٞثبااذّث
حُشعاثحُعشحه٢ثٝخو٣ٞعٚثٝهٔعٚثٝحضط ٜدٙثًٝشٓ ٗٚثٖٓثحبسطث
تذٓ جثحُٔ ءثٝحٌُٜشبا ءثكا٢ثٛازحثحُاا٤قثحُوا ثٝكا٢ث اٜشث
سٓاان ٕثحُلاانَ٤ث..ثٝسحىثحُعٔ٤ااَثحُٔ ا ٌُ٢ثٝبط ٗدااٚثب ض ا كثث
ُؤعٜااْثألب٘ ا ءثحُااشعاثحُعشحهاا٢ث ٔ٣سساإٞثحُؤ ا ثٝحاهااا ءث
ٝحُد٤ٜٔاالثُااششً ْٜثكاا٢ثحُعِٔ٤ااثثحُس ٤ساا٤ثثكاا٢ثصااشح ث
ٌٓشٞفث٣دة سٕٝثكٚ٤ثب ُظٜٞسثحُذع ٢ثحُشت٤صثك٢ثحُلان  ٤جث
ٓ٘ةطٌٖ٤ثحٓ ّثحاعدذحءحجثحا٣شحٗ٤ثثحُٔدٞحصاِثثعِا٠ثحاسحضا٢ث
حُعشحه٤ثثٝهط ثحُٔٙ ٤ثعٖثحُعشحمث،ثكنالإثعٖثحاتادشحمثحُدشًا٢ث
ٝخط ٍٝثًٌ ّثحٌُ٣ٞحثٓٝنْٜ٤ثك٢ثخ٘ل٤زثٓا ث٣اسٔٚٗٞثمثٓ٘٤ا ءث
ٓة سىث)ثُخ٘نثحُعاشحمثٓٝا ثصحُاٞحث٣دخشصإٞثعاٖثٓا ث٣اسٔٚٗٞث
حُدش ٤نثحُٞصحس١ثك٢ثحُٞهحثحُاز١ثٞ٣حصإِٞثك٤اٚثٜٗااثحٓاٞحٍث
حُعشحمثٝخٜش٣اثزشٝخٚثحُ٘لط٤ثثٝٝضع ٜثك٢ثحسصذتثحب٘ا ءثٝحها س ث
حُعٔالءثحُٔ ٌُ٢ثٝحُط ُة ٗ٢ثٖٓٝثُقثُلْٜث،ث ٤شثحبٖ٤ٜثُٔع ٗ تث
حُااشعاثحُعشحهاا٢ثحُااز١ث٘٣ااٞءثخٌااحث ِااْثحُطةوااثثحُطل٤ِ٤ااثث
حُوذ٣ااذتثٓااٖثحُااسشحمثٝحُِااا ٞثٝحصااٌ ثحُشٝحخاااثحُخ٤ُ ٤ااثث
ٓو بَثحُشٝحخاثحُٔدذٗ٤ثثألب٘ ءثحُشعاثًٝشٓ ٕثح ِةْٜثٖٓثٛزٙث
حُشٝحخاثبذع ٟٝثمثحاهدس ذث)ثٗ ٤ٛيثعٖثحسخل ثٓعذاجثحُةط ُثث
حُ٠ثٓسد ٣ٞجثٓش٣عثثٝع٤لثٗاقثحُشعاثحُعشحه٢ثخٌحثتاطث
حُلوااشث..ثب٤ااذثحٕث اانةثثحُااشعاثٝخع ا ْثٓو ٓٝدااٚثحُة سااِثث
ٝخظ ٛشحخااٚثحُٔد٘ ٓ٤ااثثهااذ ثك هٔااح ثحُٔااقصمثحُو خااَ ثُِعِٔ٤ااثث
حُس ٤س٤ثثحُٔخ بشحخ٤ثثحُد٢ثخدذًششثك٢ثطش٣انثحاٗ٤ٜا سثحُدا ّث
بٔ ا ث٣عوااَثب ُٜضٔ٣ااثثحُ٘٤ ٜااثثٌُِٔدِ٤ااٖثٝحاٗدااا سثحٌُ سااْث
ُِشعاثحُعشحه٢ثص ٞثحُدٌش٣شثٝحاسدوالٍثٝحُدواذّثٝحاٗةعا ذث
حٌُن س١ث.

هُئت حتزَز جزَدة انثىرة
تهُئ انزفُك اجملبهد

عشة ابزاهُى اندورٌ
االيني انعبو نهحشة

انمبئد االعهً نهجهبد وانتحزَز
واخلالص انىطٍُ

وجمبهدو انبعث وادلمبويت
بعُد انفطز ادلببرن

أبُبء شعبُب االبٍ َستعُدوٌ

انذكزي احلبدَت وانثالثني نهعدواٌ
االَزاٍَ انغبشى يستُكزٍَ

االعتداءاث االَزاَُت انغبمشت عهً
انعزاق

أبُبء شعبُب ادلمداو َىاصهىٌ

تظبهزاتهى وغضبهى بىجه احملتهني
وعًالئهى

ابُبء شعبُب َطبنبىٌ بىلف

لزاراث االغتُبل نمبدة انبعث و

اجلُش انعزالٍ انببسم واطالق
سزاح االسزي وادلعتمهني

ص٢

هل هناك أفق لدميقراطية عربية
د .ضرغام الدباغ
اٌجّا٘١ش اٌعشت١ح شائشجٚ ،ذٍه اٌر ٌُ ٟذصش اٌ َٛ١فف ٟغذ عرى ْٛشٛسذٙا أشذ ٘ٛالً ،ألٔٙا عٛف ذخترضْ وتً هس٘اتتاخ اٌصتٛساخ اٌعشت١تح
ٚذجاستٙاِٚ ،شاسج اٌصّد اٌطٚ ً٠ٛاٌصثش عٍ ٝه٘أح االدرّاي اٌّش ،شتٛساخ عتررش ٜدتر ٝذرثٍتٛس ِٛالتي ٔ/ش٠تح ن لأ١ٔٛتح ،ع١اعت١ح،
ٚع١غرغشق وً رٌه ٚلراً غ١ش ٠غ١شٌٚ ،ىٓ ال أجذ ِٓ اٌّف١ذ ٚتُ شٛسج إٌاط تأٔٙا :هس٘اب ،عٍف١حِ ،ؤاِشج خاسج١حِ ،جشِ.. ٓ١اٌخ .
اٌصٛساخ ٚاالٔرفاضاخ اٌعشت١ح تىً ِا ذذر ِٓ ٗ٠ٛغس ٚعّ ،ٓ١تّا ف ٟرٌه ِٓ ذغًٍ هٌٙ١ا ِغرغال ً عف٠ٛتح اٌجّتا٘١ش ٚذٛلٙتا ٌٍختال
اٌجّ١تم ِٕٙتا ،عتٛاح اٌذىتاَ ٚاألّٔ/تح اٌعشت١تح ،أ ٚجّا٘١شٔتا
ِٓ االعرثذاد ،ذش١ش ترمذ٠ش ٞألِش ٘ ٛج٘ٛشٔ ،ٞرّٕ ٝأْ ٠تغرخٍ
اٌعشت١حِٚ ،فىشٕ٠ا ٚعٍّاح اٌغ١اعح عٍ ٝدذ اٌغٛاح ،اٌعثش ٚاٌذسٚطٚ ،أْ أدذ ٜأُ٘ ذٍه اٌعثش :أْ عٙذ األّٔ/ح اٌّطٍمح لتذ أٔرٙت،ٟ
ٍِى١ح وأد أَ جّٛٙس٠ح ٚ ..اٌعاًِ اٌذاعُ اٌّؤشش ف ٟاٌّغ١شج اٌراس٠خ١ح إلشىاٌ١اخ ٚفٍغفح إٌ ُ/اٌغ١اعت١ح٘ ،ت ٛاٌرطتٛس اٌىث١تش
جذاً فِ ٟفتشداخ اٌذ١تاج اٌغ١اعت١ح ِٕٙتا ٚااللرتصاد٠ح ٚاالجرّاع١تح ٚاٌصماف١تح فت ٟاٌعتاٌُ تأعتشٖٚ ،ذطتٛس وثت١ش ألجٙتضج األذتصاي
ٚٚCommunication and Transport Systemعائً اٌّٛاتالخ .فذماً أْ اٌعاٌُ لذ أتثخ ِجشد لش٠تح تتغ١شجٌٚ ،تُ ٠عتذ ٕ٘تان ِجتاي
اٌثرح ٌذجض اٌشعٛب ف ٟعصٛس ٚأّٔ/ح ِرخٍفح عف ٝعٍٙ١ا اٌضِاْ٠ ِٓٚ ،شاح اٌرعاًِ تعمً اٌّاضِ ٟم داضش ٠شم تاألٌٛاْ ٚاألٔتٛاس،
فغ١رذًّ تٕفغٗ ٚصس رٌه أِاَ شعثٗ .فاٌعمٛد اٌّمثٍح عرذًّ ذذذ٠اخ أوثشٚ ،لذ ذثذ ٚتعض ِٓ ذٍه اٌرذذ٠اخ غش٠ثتح عٍت ٝأر٘إٔتا
ٚغ١ش ِأٌٛفح ،ذٕط ٞٛعٍ ٝجفاف ٚفجاجحٚ ،لذ ٠ى ِٓ ْٛغ١ش اٌّّرم ٌألّٔ/تح ٚاٌتغٍطاخ ٚأجٙضذٙتا اٌرعاِتً ِتم اٌرمٕ١تاخ اٌذذ٠صتح،
ف ٟٙتإٌغثح ٌألّٔ/ح )عذِ ٚذ١ش ٌع ٓ١ال ٠شا٘ذ تاٌع ٓ١اٌّجشدجٚ ،ال ّ٠ىٓ هٌماح اٌمثض عٍٚ .ٗ١ألٔٗ أِشاً ٚالعاًٚ ،ألٔٗ ِتٓ اٌذمائتك
اٌّؤوذج  :أْ ال ّ٠ىٕه أْ ٠ع١ش اٌّشح تجغذٖ ف ٟاٌمشْ اٌٛادذ ٚاٌعشش ٓ٠فّ١ا ٠شذاح عمٍٗ ف ٟغ١ا٘ة اٌمش ْٚاٌٛعط ٝأ ٚدرِ ٝتا
لثٍٙاٌ ،زٌه التذ ِٓ اٌرغٍ ُ١تٗ تاٌرطٛس!..
اٌفىش اٌغ١اع ٟال ٠عشف ع ٜٛشالز ٔ: ُ/
األ/ٔ : ٌٝٚش٠ح اٌذىُ ترف٠ٛض هٌٚ : ٟٙشٙذخ ٘زٖ إٌ/ش٠ح ٔٙا٠رٙا تٕٙا٠ح إٌ/اَ اٌتذ ٟٕ٠تتضٚاي اٌعٙتذ اٌعصّتأٚ ، ٟهْ ٘ت ٟذذتاٚي
اٌ َٛ١أْ ذٙ/ش  ،هّٔا ٘ ٟذغرغً اإلخفالاخ اٌرِ ٟشخ تٙا دشوح اٌرذشس اٌٛطٕ١ح ٚاٌم١ِٛح .
اٌصأ١ح /ٔ :ش٠ح اٌمٛج ٚاٌغٍثح  :د١س اعرادخ األّٔ/ح اٌعشت١ح ِٕز ذذشس٘تا ِتٓ االعترعّاس  ،أْ ّ٠ىتس اٌذتاوُ عٍت ٝوشعت ٗ١هٌت ٝأْ
٠مض ٟهللا أِشاً واْ ِفعٛال ٚ ،ال عث ً١ألصادرٗ هال تاعرخذاَ اٌمٛج  ،فأٔمالب عغىش٠ ٞضِٕ ً٠مٍتة ٚ ،غاتتة ٠متص ٟغاتتة  ،فتٟ
عٍغٍح ٌُ ذعشف االٔمطاع ِٓ أّٔ/ح ذىرغة ششع١رٙا تاٌمٛج  ،ف ٟذغٍ ُ١شثٗ ِطٍك ٌٙزٖ إٌ/ش٠ح .
اٌصاٌصح /ٔ :ش٠ح اٌعمذ االجرّاع : ٟفمذ تم١د ف ٟاٌششق عاِح ٚ ،فت ٟتالدٔتا اٌعشت١تح خاتتح  ،فت ٟشتثٗ غ١تاب  ،أ ٚفت ٟذطث١متاخ
ِش٘ٛح ٚف ٟذض٠ٚش فاضخ ٌٙا  ،د ْٚوث١ش اورشاز ٌتشأ ٞاٌجّٙتٛس ٚاٌتشعة  ،تٛتتفٗ ال ّ٠رٍته اٌمتٛج اٌتر ٟذؤٍ٘تٗ ألْ ٠متذَ اٌذىتاَ
ٌٍّغائٍح ٚ ،هْ فعً رٌه فاٌشتا ٕ٠ر/ش ِٓ ٠مذَ عٍ٘ ٝزٖ اٌّجاصفح اٌّذفٛفح تاٌّخاطش .
اٌذّ٠مشاط١ح ِصطٍخ ٚأداج ٚآٌ١اخ دىُ ِٓ ٔراض ٚذط٠ٛش اٌفىش اٌغ١اع ٟاٌغشتِٕ ،ٟذد تٛساً ِتششلح ألٚضتاع ع١اعت١ح ٚاجرّاع١تح
تا٘شج ،هٌ ٝجأة ٚظ١فرٙا األعاع١ح وأداج الٔرماي اٌغٍطح تشىً عٍّٚ ،ٟلذ ال ذخٍ ِٓ ٛاألخطتاح ،وّتا ٌ١تظ تاٌتضشٚسج أْ ٠ىتْٛ
سأ ٞاٌجّٛٙس اٌز٠ ٞشىً األوصش٠ح عٍّ١اً عٍ ٝاٌذٚاٌَٚ ،ىٕٗ ٠ثذ ٚستّا ٘ ٛاٌذً األٚدذ اٌز٠ ٞضّٓ أرماي ٚذتذاٚي عتٌٍٍّ ٟتغٍطح
اٌغ١اع١ح.

ص٣

ٌٚئٓ وبٔذ اٌذّ٠مشاؽ١خ ٘ ٟاٌز ٟجبءد ثٙزٍش ِٛٚعٌٍ ٟٕ١ٌٛذىُ ِثالًٚ ،سثّب ثشخظ١بد راد لذساد ػع١فخ إٌ ٝددذ ِدب ٚ ،ساعدبء
اسرىجٛا خطبء ٕ٠جغِ ٟعبٌجزٙب ،فٕٙبن ٚعبئً ٚعجً ّ٠ىٓ ثٙب إطالح اٌخطأ  ٚإدخبي اٌزعذ ،ً٠عجش ٔظُ لبٔ١ٔٛخ  /دعزٛس٠خ.
ٚلذ ارخزد ٘زٖ اٌغجً عجش آٌ١بد عذ٠ذح ف ٟاٌعذ٠ذ ِٓ اٌذٚي اٌغشث١خ ٔفدغٙب ،فٍ١دظ ِدٓ اٌدؼشٚسح ْ رزدشبثٗ رٍده ا١ٌ٢دبد ثدظفخ
ِطٍمخٌٚ ،ىٕٙب لذ رٕط ٞٛعٍ ٝراد اٌج٘ٛش ف ٟجبٔجٗ اٌغ١بع ٛ٘ٚ ٟرذاٚي اٌغٍطخ اٌدغٍّٚ ،ٟاٌزعدذد ٚاٌزٕدٛم ِٚدشبسوخ ٚعد
ٌٍٕبط ف ٟاٌعٍّ١بد اٌغ١بع١خٚ ،ف ٟاعزجعبد ٌشجخ االعزجذاد ٚاٌطغ١دبْ ٚاٌذ٠ىزبرٛس٠دخٌٚ .ىدٓ اٌذ١دبح اٌغ١بعد١خ ٚاٌذّ٠مشاؽ١دخ ال
ّ٠ىٓ ْ رى ْٛد ْٚرذخً ِٓ لجً اٌ١ٙئخ اٌّششعخ اٌعبِخ ،إر رٕدض اٌذعدبر١ش عٍد ٝآٌ١دبد دل١مدخ ٚرفبطد ً١رّٕدخ اٌذدذٚد ٚا ثعدبد
اٌؼشٚس٠خ ٌٍعٍّ١خ اٌذّ٠مشاؽ١خٚ ،رأو١ذ عٍ ٝاٌثٛاثذ اٌعبِخ اٌز ٟال جذاي دٌٙٛب٘ٚ ،ىزا فٍ١ظ ِذزّبً ْ رزشبثٗ ِفشداد رٍه اٌعٍّ١دخ
ف ٟثش٠طبٔ١ب عٓ رٍه اٌز ٟرجش ٞفٌّ ٟبٔ١ب  ٚفشٔغب ِثال ً  ٚإ٠طبٌ١ب.
ٌٚىٓ ٌ١ظ ٕ٘بن ِٓ ِغزجذ عبدي ،فزٍه ٔظش٠خ ِذِشح ٠شاد اٌمٛي ثٙب ٕٔب شعٛة رعٛدٔب خشٔٛخ اٌذىُ ٚاٌذىبَ دز ٝثزٕدب ال ٔدذاس إال
ثٙب١ٌ ،ظ ٕ٘بن ِغزجذ عبدي ْ ،االعزجذاد ثذذ رارٗ دبٌدخ رٕطد ٞٛعٍد ٝفؼبػدخ ٚجالفدخ ٚادزمدبس ٌدشأْ ٚس  ٞا٢خدشٚ ،ٓ٠ج٘ٛدش
إٌؼبي ِٓ جً اٌذّ٠مشاؽ١خِ ٚ ،غّ١بد خش ،ٜإّٔب رشوض ثب عبط عٍ ٝفىشح رذاٚي اٌغٍطخ ٚادزشاَ اٌش  ٞا٢خش.
ع١مبي ٌٕبٌ :مذ رغًٍ فشاد ٚل ٜٛال رٕزٌّ ٟجّب٘١ش اٌثٛسحٚ ،ال ٌغذ٘ب ٌّٚغزمجٍٙب ،فٍٛثذ عٕفٛاْ ٔٚمدبء اٌثدٛسادٔ ،عدُ ٘دزا ددذس
ٚسثّب ع١ذذس الدمبً ،رٌه ْ اٌجّب٘١ش لذ شعٍذ إٌ١شاْ  ٌٓٚرطفئٙبٚ ،رٍده اٌمد ٜٛاٌّزدغٍٍخ لدذ اعدزغٍذ ٘دزا اٌظدش ،اٌدظعت،
ٚرغًٍ ثعؼٙب سثّب ِٛاج اٌثٛسح٠ ،زٕمٍ ْٛف١٘ ٟئخ طدذفٌّ ٓ١١زبثعدخ خجدبس اٌثدٛسح ٚ ،سثّدب ّ٠ثٍد ْٛدٚس اٌّغزدشبس ٓ٠إٌبطدذ،ٓ١
ٚاٌثٛاس ٠زٛعٍ٠ ْ ْٛغزّ إٌ ُٙ١إٌبط ٚاٌ١ٙئبد ٚاٌذٚيٚ ،وً ِٓ ٌٗ داٌدخ فد٘ ٟدزا اٌىد ْٛاٌدظغ١شٚ .عٕدذِب ٚاجٙدذ اٌدذ٠ىزبرٛس٠بد
اٌجّب٘١ش ثبٌٕبس ٚاٌذذ٠ذٚ ،عبٌذ اٌذِبء ٔٙبساً٠ ٌُ ،عذ ٕ٘بن ِٓ ِجبي ٌٍزأوذ ِٓ ٘٠ٛخ ِٓ ّٕ٠ذه ِب ّ٠ىٕه ِٓ اٌدذفبم عدٓ إٌفدظ
ٚاٌثٛسحٌ ،ألعف ْ ا ٔظّخ ثٛدش١زٙب ّ٘ٚج١زٙب اٌز ٟفبلذ وً دذٚدٚ ،رىبٌجٙب ف ٟاٌذفبم عٓ وشاعٙ١بٚ ،اسرىجذ جدشائُٚ ،اخزشلدذ
دشِبد ،رفٛق اٌّأٌٚ ،ٛاٌّغّٛم ،رذف إٌبط ٌٍزعب ْٚدز ِ ٝاٌش١بؽ ... ٓ١ال ٔذجزٖ ٌٚىٕٗ ددظً ٚع١ذدظً٘ٚ ،دِ ٛدش ِ عدف
ثبٌطج .
س٠ذ رشخ١ض ِشرغّبد ٌّمذِخ ،اٌخٛع فٙ١ب ٌ١ظ عٙالً١ٌ ْ ،ظ ثبٌدؼشٚسح ْ رىد ْٛإٌظدُ ِزدشبثٙخ دشف١دبً فد ٟودً اٌجٍدذاْ،
١ٌٚظ ثبٌؼشٚسح ٠ؼبً ْ رذًّ راد اٌزغّ١بدٚ ،ا ِش اٌج٘ٛش ،ٛ٘ ٞو١ف ٠غزطِ ٞ ١جزّد ْ ٠دؼّٓ ردذاٚي اٌدغٍطخ ثدألشة ِدب
ّ٠ىٓ ٌٍظٛاة ٚ ،و١ف ّ٠ىٓ ِعبٌجخ ِٛلف إشىبٌ١خ دعزٛس٠خ ،ثّب ٠جعذ شجخ اعزخذاَ اٌمٛح ،اٌّٙدُ ٘د :ٛو١دف ّ٠ىدٓ إثعدبد شدجخ
فىشح ٕٔب سع١خ ٌطبغ١خ ٠زىشَ عٍٕ١ب ثّب ٠شبء دزٌ ٝمّخ اٌخجضٔ ،ش٠ذ دٌٚخ ٠غزط ١فٙ١ب اٌشعت ْ ٠مٛي فٙ١دب ٌٍذدبؤُ :دذ ِ ٛدف،
ٔٚذٓ اخزشٔبن ٌزخذِٕبٔ ٚ ،ذ رٕعُ ٚعبئٍزه ( صٚجزه  ٚؽفبٌه ) ثشارت ِٓ عشق جج ٓ١اٌشعتٚ .إْ شئٕب اعزجذٌٕبن ثغ١شن ْ ٚ .رىْٛ
ٕ٘بن آٌ١بد ِبثٍخ ِبَ ا عٚ ٓ١فِ ٟزٕبٚي ا ٠ذٌ ٞزذم١مٙب فعالً.
ثأ ٞعٍطخ لبٔ١ٔٛخ  ٚششع١خ ٠ذزمش سئ١ظ إسادح شعجٗ ثبٌزغ١١ش ٠ٚمبثٍٙب ثبٌشطبص ٠ٚمزً ا٢ال٠ٚ ،عزمً عدششاد ا٢ال ،،اددزشاَ إسادح
إٌبط ٌ١غذ جذ٠ذح عٍٕ١ب وعشة ٚوّغٍّ ،ٓ١ثً ْ عبط إٌظبَ اٌغ١بع ٟاإلعالِ ٛ٘ ٟعمذ ث ٓ١اٌذبوُ ٚاٌشع١خ.
فبٌذىُ ٘ ٛإلبِخ اٌذك ٚاٌعذي  ٛ٘ٚخ١ش ف ٟج٘ٛشٌٖٚ ،ىٓ ٘زا اٌزف٠ٛغ ثبٌذىُ ٌ١ظ ِطٍمبً ،ثً ٔٗ شزشاؽ١بً ،فٕٙدبن إرا اٌدششؽ١خ
الدظ ٔض ٘زٖ ا٠٢خ " :إْ هللا ٠أِشوُ ْ رد دٚا ا ِبٔدبد إٌدٍٙ٘ ٝدب ٚإرا دىّزدُ ث١دٓ إٌدبط ْ رذىّدٛا ثبٌعدذي "  85دد إٌدغبء)،
ٚا ِبٔبد ٕ٘ب ٌ١غذ ا ِبٔخ ثّعٕبٖ اٌٛطف ٟاٌزمٍ١ذ ،ٞفب٠٢خ ٕ٘ب ثأعش٘ب ِىشعخ ٌٍذىُ ٚاٌغ١بعخ ٚإلبِدخ اٌذدذٚد اٌدششع١خ ،إرْ
ِ٘ ٟبٔخ اٌشع١خ اٌّٛػٛعخ ف ٟرِخ اٌذبوُٚ ،ا ِبٔدبد ثٙدزا اٌّعدٕ٘ ٝد ٟدمدٛق اٌّدٛاؽٓ عٍد ٝاٌذدبوُ اٌّد رّٓ عٍٙ١دب وزِدخ
ششع١خٌٚ ،زٌه عمجزٙب ِجبششح جٍّخ (إرا) اٌششؽ١خ اٌز ٟرأِش اٌعذي ف ٟاٌذىُ وششؽ ٌٍّّبسعخ طالد١بد ٚعٍطبد اٌذىُ٘ٚ ،دٛ
ِب ٚسد ثظٛسح ِجبششح ٚطش٠ذخ.

ص٤

ٗعِ االّرخاب اىذش اىششغ ( ٜاىثٞعح )ٝ ،عثش اىخيٞفح اىشاشذ ٛاألٗه أت٘ تنش اىصذٝق عنِ ٕنزٓ اىَفنإ ٌٞاىغٞاعنٞح اىشاأٞنح أ نذ
ذعثٞش إر ٝق٘ه ف ٜأٗه خطاب ىٔ " :أغٞعٍّ٘ ٜا أغعد هللا فٞنٌ ،فإُ عصٞد هللا فال غاعح ى ٜعيٞنٌ " فاىذامٌ ف ٜاإلعالً إرُ ٕن٘
سجو ْٝرخة ٍِ اىشنعة اّرخاتاً دشاً ٗىٞغد ىٔ ٍٞضج خا ح ىيذنٌ ٍرذشساً ٍِ مو أٞذ إال أٞذ اىششذ ٗاىعذه ٗاإلدغاُ.
ن ىَا ت٘ٝع أت٘ تنش تاىخالفح تعذ تٞعح اىغقٞفح ذنيٌ أت٘ تنش ،فذَذ هللا ٗأثْ ٚعي ٔٞثٌ أاه:
أٍا تعذ أٖٝا اىْاط فإّ ٜأذ ٗىٞد عيٞنٌ ٗىغد تخٞشمٌ ،فإُ أدغْد فأعٗ ،ّْٜ٘ٞإُ أعأخ فقٍّ٘٘ ،ٜاىصذ أٍاّحٗ ،اىنزب خٞاّنح،
ٗاىععٞف فٞنٌ أ٘ ٛعْذ ٛدر ٚأسٝخ عي ٔٞدقٔ إُ شاء هللاٗ ،اىق٘ ٙفٞنٌ ظنعٞف دنر ٚذخنز اىذنق ٍْنٔ إُ شناء هللا ،ال ٝنذ أنً٘
اىجٖاد ف ٜعثٞو هللا إال ظشتٌٖ هللا تاىزهٗ ،ال ذشٞع اىفادشح ف ٜأً٘ أػ إال عٌَٖ هللا تناىثالء ،أغٞعّ٘نٍ ٜنا أغعند هللا ٗسعن٘ىٔ،
فإرا عصٞد هللا ٗسع٘ىٔ فال غاعح ى ٜعيٞنٌ .
)خطثح أت٘ تنش اىصذٝق عْذ ذ٘ى ٔٞاىخالفح ٕ 11/جشٝح)
ن ٗىَا ت٘ٝع عَش تِ اىخطاب(سض) تاىخالفح ٕٗ٘ اىَ٘ ٘ف تاألٍ ِٞاىقّٖ٘ ،ٛط ٗأاه ت ِٞاىْاط ٗأاه:
" إرا سأٝرٌ ف ٜاع٘جاجاً فقٍّ٘٘.ٜ
فقاً سجو ٗأاه ىعَشٗ :هللا ى٘ سأْٝا فٞل اع٘جاجاً ىقٍْ٘اك تغ٘ٞفْا " فقاه عَش " اىذَذ هلل اىز ٛجعو ف ٜأٍح ٍذَنذ ني ٚهللا عيٞنٔ
 ٜإُ ىٌ أعَعٖا ٗ ..أناه عَنش :مٞنف اعنرعثذذٌ اىْناط
ٗعيٌ ٍِ ٝقً٘ عَش تغٞفٔ " ٗأاه :ال خٞش فٞنٌ إُ ىٌ ذق٘ىٕ٘اٗ ،ال خٞش ف ّ
ٗأذ ٗىذذٌٖ أٍٖاذٌٖ أدشاسا ...
)خطثح عَش تِ اىخطاب (سض) عْذ ذ٘ى ٔٞاىخالفح ٕ /11جشٝح)
ٕزٓ اىَ٘ظ٘عح ٕ ٜتشعٌ اىر٘ا و ،مَٖاً ىعيَاء اىغٞاعح اىعشب ٍِ ٜٕٗ ،أجو ذط٘ٝش أٗ ٗظع اىيثْاخ األٗى ٚف ٜذأعنٞظ ّرشٝنح
دنٌ ذأعٞغاً عيٍ ٚشذنضاذْاٗ ،ث٘اترْا ،اىر ٜال ٝخريف عيٖٞا األمثشٝحّ ،ذنِ شنعة َٝرينل ثقافنح ٗدنعاسج أذَٝنحٍٗ ،نِ اىَامنذ أّْنا
عْر٘ و ىصٞاغح فنشٝح  /أاّّ٘ٞح ىذٗه عصشٝح.

االنهيار االمني والتفجريات االجرامية
مالك حسن اخلفاجي
االّٖٞاس االٍْ ٜىٞظ جذٝذاً مَا اُ اىرفجٞشاخ االجشاٍٞح ىٞغد جذٝذج ٕ ٜاالخشٗ ٙاَّا رىل مئ ٕ٘ ٍِ دنصاد االدرناله ٗعَالمٖنٌ
فاعرَشاس ٕزا االّٖٞاس ٗذ٘ا و ٕزٓ اىرفجٞشاخ ٝشإَا اىعَالء ظَاّح تقاء ذذنٌَٖ تشأاب اىعشاأّٖٗ ِٞٞة ثشٗاذٌٖ ٗاٍ٘اىٌٖ ٍٗصاىذٌٖ
اىْفعٞح غٞش اىَششٗعح ٍٗا دصو ٍِ ذفجٞشاخ ٍشٗعح ف ٜد٘اى ٜعششج ٍذافراخ عشاأٞح ف ٜاىخاٍظ عشش ٍِ شٖش اب اىَاظنٜ
ٗف ٜشٖش سٍعاُ اىَثاسك دٞث عَد اىعشا ٍِ اأصآ اى ٚأأصآ ٍِ اىَ٘ و ٗمشم٘ك ٍشٗساً تذٝاىٗ ٚتغذاد ٗاىن٘خ ٗاىْجنف ٗمنشتالء
ٗ الح اىذٗ ِٝتاتو ٗاالّثاس ٗغٞشٕا ٗف ٜاى٘أد اىزٝ ٛشرشك اىعَالء ٍع اىَذري ِٞاالٍٞشماُ ٗفٞيق ( اىقذط االٝشاّن ( ٗ ) ٜاىَ٘عناد
اىصٖ ( ٗ ) ّٜ٘ٞعصاتاخ اىثٞشَشمح ) ٗعصاتاخ اىعَٞو اىَاىن ٜاىز ٛأعَإٌ دذٝثاً تن ( فشعاُ دٗىنح اىقناُّ٘ ) تٖنزٓ اىرفجنٞشاخ
االجشاٍٞح ظاّ ِٞفٖٞا اىعَاّح ىذٗاً ذغيطٌٖ ٗعشأرٌٖ ىخٞشاخ اىعشا فأُ اّٖٞاس اى٘ظع االٍْٗ ٜاعنرَشاس اىرفجنٞشاخ االجشاٍٞنح ٕن٘
عالٍح تاسصج ٍِ عالٍاخ االّٖٞاس اىراً ىيعَيٞح اىغٞاعٞح ٗظشٗسج ٍ٘ا يح جٖاد اىنشعة اىعشاأن ٜن٘ب مْنظ اىَذريٞنِ ٗعَالمٖنٌ
ٗ ْع اىغذ اىعشاأ ٜاىَشش .

ص٥

يف الذكزى احلادية والثالثني للعدوان
االيزاني الغاشم عدوان غاشم ونصز
مبني

البعث ضمري الشعب  ..وقلبه النابض
هيثم القحطاني

حممد عزيز راغب

ذّالالس عٍٕ١الالا فالال ٟاٌساتالالت ِالالٓ اٍ٠الالٛي اٌعالالاز ٞاٌالالروسٜ
اٌؽا ٠الالح ٚاٌصالشالالٌٍ ْٛعالالدٚاْ ام٠سأالال ٟاٌغاكالالُ فالالٟ
اٌساتالالت ِالالٓ اٍ٠الالٛي عالالاَ  0891عٕالالدِا ذعسظالالد ِالالدْ
ِٕدٌٚ ٟشزتاغ١ح ٚخأمٌٍ ٓ١مصف اٌعٚ ٞٛاٌّدفعالٟ
ام٠سأالال ٟاٌصم١الالً تعالالد سٍالالسٍح ِالالٓ اٌّّازسالالاخ
اٌعدٚأ١الالح اٌالالر ٟظٛتٙالالد تالالس اٌالالشعة ٚاٌع١الال
اٌعسال ٟاٌثاسً ٚاٌر ٟكٙدخ ِعسوح ذؽس٠س سال١ف
سعد فٍ١٘ ٟح ٚخعس ٚا١س٘ا ٚ ..ظالاء اٌالس اٌالسس٠ت
ٚاٌىثالالال١س عٍالالال ٝاٌعالالالدٚاْ ام٠سأالالال ٟفالالال ٟاٌصأالالالٟ
ٚاٌعشس ِٓ ٓ٠اٍٛ٠ي عاَ ِٚ 0891ا ذالٖ ِالٓ ِعالازن
وثالال١سج فالال ٟكالالسق اٌثالالصسج ٚكالالسق ظٍالالح ِٚعالالازن
اٌش١ة اٌر١ة اٌفىح ٚذاض اٌّعالازن ِٚعالازن اٌؽالصا
اموثس ٚا١س٘ا اٌىص١س ٚاٌر ٟذٛظد تّعازن ذؽس٠س اٌفاٚ
ِٚعٕٚ ْٛشت١الداخ ِٚعالازن اٌرالٛوالخ ٚاٌالر ٟلالصّد
ظٙس اٌعدٚاْ ام٠سأٚ ٟأفعد اٌالٔ ٝالصس اٌصالآِ ِالٓ
اب اٌّث ٓ١عاَ ٚ ، 0899اٌر ٞالط ِالععت ِعالسىس
اعالالداء امِالالح اٌعست١الالح فالالشٕٛا عالالدٚأاذ ُٙاٌّرراٌ١الالح
ٚؼصازُ٘ اٌعا س ٚاٌر ٟأفالعد اٌال ٝاؼرالالي اٌعالساق
ف ٟاٌراست ِالٓ ٔ١الساْ عالاَ  3112فٙالة اٌالشعة
اٌعسالالالالِٚ ٟعا٘الالالد ٚاٌثعالالالس ٚاٌّماِٚالالالح ٌّعاتٙالالالح
امؼرالالالالي  ٚؼالالالسٖ ٚ ،والالالاْ إٌمالالالاَ ام٠سأالالالِ ٟالالالٓ
اٌّشازوٚ ٓ١اٌداعٌّ ٓ١الؼرالي امِ١سو ٟتأعرسافاخ
ظالٚشذٗ ِٓ أِصاي اترؽالٔ ٟا الة ز ١الس اٌعّٛٙز٠الح
اٌساتك ٚا١سٖ ٚ ،لد والاْ اٌرغٍغالً ام٠سأالِٚ ٟالاشاي
ز ٠فا ٌالؼرالي امِ١سوٚ ٟذرصاعد ِٕالر كالٛٙز عالدج
امعرداءاخ ام٠سأ١ح ٚاٌمصف ام٠سأٌٍّ ٟالدْ ٚاٌمالسٜ
اٌؽد٠ ٚح ف ٟكالّاي اٌعالساق ٚسالػ صالّد اٌعّالالء
امذمء ِالالصؽٛتح تمرالالت اٌّ١الالاٖ عالالٓ اٌعالالساق ٌٚىالالٓ
اٌعالالسال ٓ١١امتالالاج اٌالالر ٓ٠ؼالالسٚا اٌعالالدٚاْ ام٠سأالالٟ
اٌغاكالالُ ٌمالالا ز ْٚعٍالال ٝؼالالس اعرالالداءاذ ُٙاٌدٔ ١الالح
ٚاٌّالالع ٟاٌالال ٝاِالالاَ عٍالال ٝغس٠الالك ذؽس٠الالس اٌعالالساق
ٚذؽم١ك س١ا ذٗ ٚاسرمالٌٗ ٛٙٔٚظٗ اٌشاًِ .

امِالح ٚذٛلٙالا ٌٍرٛؼالد ِالت ؼاٌرٙالا
ِٕر أْ ٌٚد اٌثعس واْ ذعث١ساً اص١ال ً عٓ خالال
اٌس٠ٛح اٌّسرع١ثح ٌدٚز٘ا اٌسساٌِٚ ٟمرع١اخ أثعاشٙا ٛٙٔٚظٙا فىاْ فىس اٌثعس
اٌصالالٛز ٞاٌمِٛالالٚ ٟامكالالرساو ٟتالالد٠ال ً ٌٛالالالت امسالالرعّاز ٚامسالالرعثا ٚاٌرعص الالح
ٚامسرغالي ٚاٌرخٍف ٚ ،واْ اٌثعس ؼعالس اٌصا٠ٚالح فال ٟصالسام امِالح اٌرالاز٠خِ ٟالت
اعدا ٙا ِٓ امِثس٠اٌٚ ٓ١١اٌصٙإ٠ح ٚاٌعّالء ٚؼ ٓ١زظؽد وفح اٌشعة ف ٟذفع١الس
شٛزج اٌثعس ف ٟاٌعساق ٚص١سٚزذٙا ِٕاز ٘ا ٠اً ٌالِح اٌعست١ح ٚلٛج فاعٍح ِٚؤشسج فالٟ
ِالالس١سج اٌالالصسام اٌعستالال ٟاٌالالص ٟٔٛ١ٙاسالالرٙدا اٌرالالااٛخ امِ١سوالال ٟاٌالالصٟٔٛ١ٙ
اٌفازس ٟاٌعساق تامؼرالي  ،فٙة اٌثعس ؼصتاً ِماِٚاً عٕ١الدا ِرالؼّالاً ِالت فالصا ً
اٌّماِٚح اٌٛغٕ١ح ٚاٌم١ِٛح ٚامسالِ١ح ِعالثساً عالٓ ظالّ١س اٌالشعة ٚلٍثالٗ إٌاتالط
فأٔرصس عٍِ ٝؽاٚمخ ذتؽٗ  ( ٚاظرصاشٗ ) ٚأٔثعس ِالٓ ظد٠الد ِالاز اً عّاللالاً والسس
ظٙس اٌّؽرٍ١الٓ ٚأٚلالت تٙالُ اٌٙصّ٠الح اٌىاسالؽح ٚفالعػ ِساِال ٟاٌؽٍالف امِ١سوالٟ
اٌالالص ٟٔٛ١ٙاٌفازسالالٌ ٟرالالدِ١س اٌعالالساق ٚذفر١رالالٗ ٚذّص٠مالالٗ ٚ ،والالاْ اٌّٛاظالالٗ اموثالالس
ٌّؤاِسج اٌرّص٠ك اٌرا ف ٟاٌعٕصس ٞاٌّم١رالح تفىالسٖ اٌٛغالٕٚ ٟاٌمِٛالٚ ٟامّ٠أالٟ
اٌّٛؼد ٌٍشعة ٚامِح ٚ ،ؼٔ ٓ١عػ اٌثعس اّ٠ا ٔعاغ ف ٟذٕف١ر تسٔاِعٗ اٌعٙالا ٞ
ٚظعٛا ف ٟغس٠مٗ امٌغاَ عثس اسرخداَ تعط اٌخٔٛح ٚاٌّرالسالر ٓ١فالِ ٟؽاٌٚالح
تا سح ٌٍرسًٍ اٌ ٝظالسُ اٌؽالصب ت١الد اْ اٌؽالصب ٌفال ٘الرٖ اٌف١سٚسالاخ اٌرالٟ
ذمٕعد تأار١الح ِٚالسّ١اخ ( اٌّؤذّالس امسالرصٕا  ( ٚ ) ٟاٌّساظعالح ٚاٌرٛؼ١الد ) ٚ
( امٔثعاز ) ٚا١س٘ا  ،مْ اٌثعس امص ً١ظسد ؼم١مرٗ عٍ ٝأزض اٌعٙالا ٚاٌستالاغ
فالال ٟاٌعالالساق ِؽممالالاً ازٚم صالال ١اٌٛؼالالدج اٌفىس٠الالح ٚاٌرٕم١ّ١الالح ٚاٌرالؼالالُ إٌالالعاٌٟ
اٌصِّ ُ١رصد٠اً ٌألٌح امعالِ١ح اٌعخّح اٌر ٟظٕدخ ٌرش ٗ٠ٛفىالس اٌثعالس ٚاٌرعالٓ
تّعا٘د ٗ٠امصالء ٚوٛا زٖ ٚلا ذالٗ اٌّعالستٚ ، ٓ١ذّىالٓ اٌثعالس تأعالِالٗ اٌعٙالا ٞ
اٌّصاتس ِٓ اٌرصدٌ ٞؽّالخ اٌرالشى١ه ٚاٌالر ٟازا خ اسالرٙداا إٌالس١ط اٌٛغٕالٟ
ٚاٌمٌٍ ِٟٛؽصب اٌعاتس ٌٍٕعساخ اٌرا ف١ح ٚاٌعسل١ح عالثس عالا ٜٚشا فالح ٠مالف ٚزا ٙالا
اٌؽٍف امِ١سوال ٟاٌالص ٟٔٛ١ٙاٌفازسالٚ ٟاٌّخالاتساخ امظٕث١الح ٚاملٍ١ّ١الح ترس٠ٚالط
امغسٚؼالالاخ اٌّرٙافرالالح عالالثس تعالالط ٚسالالا ً امعالالالَ ٚكالالثىاخ امٔرسٔ١الالد تٛسالالا ً
ٚأساٌ١ة اا٠ح ف ٟاٌدٔاءج ٚاٌؽمازج ٚاٌسخص ٚامترراي فالِ ٟؽاٌٚالح تا السح ٌٍٕ١الً
ِٓ ؼ١اج اٌؽصب اٌداخٍ١ح ٚذّاسالىٗ اٌعٙالا ٚ ٞاٌفىالسٚ ٞاٌرٕمّ١الٚ ٟاٌس١اسالٟ
ٚاٌصمافٚ ٟامعالِٚ ٟاٌرعث ٞٛتاٌرعسض ألِ ٕٗ١اٌعاَ اٌسف١ك اٌّعا٘د عصج اتسا٘١الُ
ٚلا ذٗ ٚوٛا زٖ اٌّخٍص ٓ١ف ٟفثسواخ واذتح ذافٙح  ..تَ ١د اْ كّس ظٙالا اٌثعالس
ٚاٌّماِٚح اٌساغعح تالد خ ٚسالرثد ٠الاظ١س ظالالَ اٌّرالاظسج ٚاٌالرص١٠ف ٚسال١ثمٝ
اٌثعس ظّ١س اٌالشعة ٚامِالح ٚلٍثّٙالا إٌالاتط اٌؽال ٟاٌّرالدفك تاٌعرالاء ٚاٌعٙالا
ٚاٌفداء ٚؼرٕ٠ ٝثٍط فعالس امِالح فعالس اٌرؽس٠الس ٚامسالرمالي فعالس اٌٛؼالدج ٚاٌؽس٠الح
ٚامكرساو١ح ٚ ..إٌصس أتدا ٌٍثعس ٚاٌشعة ٚامِح .

ص٦

جهاد انصحافة وانثقافة

تىجه انعمالء واملرتسقة
قيس انسنجري

لقد سه المذزلسُن عسجس ادزملٍسم دملسخ سعُاء
علّ الاذكٕٕه َائعممٕٕسه َائدثسبء َالمضقكٕسه
فذلسسُا َشازح ائعسسم َ غلقسسُا السساذ الُطىٕسسخ
َ ملُا العبملٕه فٍٕب َفٓ المؤظعبد ائعممٕسخ
َالضقبفٕخ ثس ( ائجزضسبس ي َالقزسل َائعزقسب َلٕسط
جدٔسسداً الزسسركٕس ثبغزٕسسبلٍم لمسسب ٔقسسسة مسسه السس 044
ذكٓ َ دٔت َاعزقبلٍم المئبد مىٍم َ طس زشش
ائئف  ..ثٕ َد ان ثعض المزىطعٕه مه السدامسٔه فسٓ
فلسسا العمسسمء ا سسدزَا مسسب ظسسمُي سسبوُن دقسسُش
الاذكٕٕه َكبوُا ٔعمُوً جسل ذلسا سبوُن دمبٔسخ
السساذكٕٕه ٌَسسُ فسسٓ دقٕقسسخ امسسسي سسبوُن مسس
السساذكٕٕه كمسسب اجسسسَا اوزربثسسبد مسسصَزح اظسسمٌُب
اوزربثسسسبد وقبثسسسخ السسساذكٕٕه فسسسٓ ظسسسل رغٕٕسسست
الاذكٕٕه الذقٕقٕسه َزمسُشٌم المٍىٕسخ َالىس بلٕخ
المعسَفخ َجسبءَا ثجظسمبء ئ ٔعسفٍسب الساذكُٕن َئ
رمذ لمٍىزٍم الشسٔكخ ثالخ َواجٌُب فٓ ( وقبثسخ
الاذكٕٕه ي َٔب للعبز كمب َا سلُا ائظسزذُاذ علسّ
ائرذبد العب لألدثبء َالتزبة فسٓ العسساش َ ،زادسذ
الك بمٕبد المشجٌُخ رقٕم الىدَاد للذدٔش عه مب
ٔعمُوً ( الضقبفخ العسا ٕخ الجدٔسدح ي ٌَسٓ صقبفسخ
ائدزسسم ثعٕىٍسسب فبلسَأسسخ غسسدد رجسسعٕداً لُا سس
ائظزمة َالشعس ازادَا رشٕٕعً َدفىسً َمسب سدزَا
َالكه ا زص ثمعلعمد مشجٌُخ لزسشًُٔ ربزٔس
العسسساش الىسس بلٓ َائعسسم مرسسزسش ثبلتبمسسل مسسه
المرسسبثساد ائجىجٕسسخ َالمُظسسبد السسإٍُوٓ الرٔسسه
لمعسسُا ائمعسسبد فغسسدَا فسظسسبن السساذبفخ َائعسسم
َالضقبفخ  ..ثٕس َد ان مجبٌسدَ السشعت العسا سٓ مسه
الاذكٕٕه َائعممٕٕسه َائدثسبء َالتزسبة امزسشقُا
القلم َالجىد ٕخ فٓ آن َادد َ شزَا المجبٌدٔه فسٓ
ظسسُح الجٍسسبد َفسسٓ َظسسبمل رعجسسٕسٌم َاعممٍسسم
المزبدخ َمسب ثسدسُا ٔرُضسُن زسبلٍم علسّ ججٍسخ
الجٍسسبد الكتسسسْ َالضقسسبفٓ َائعممسسٓ مزسسادٔه
للمذزلٕه َعمممٍم َمسرسص زٍم َدسزّ ثسصَص وساس
العساش الذبظم َمُا لخ ثىبمً الذس بزْ َالضقبفسٓ
الجدٔد .

نعثة انعراب انطانثاني

ازاد دنشاد

ٔذلُ للعمٕل الطبلجبوٓ دَز الضعلت المبكس َرقمص معُح دمبمخ السعم ثٕسه
مه ٔعمٍٕم الشسكبء مه اطساف العملٕخ العٕبظٕخ فساح ٔقٕم السُئمم الزسٓ
ٔعمٍٕب ( اجزمبعسبد التزسل العٕبظسٕخ ي لٕ ٍسس ثجَداجسً المىزكرسخ َكس سً
المزدلٓ ئٌضبً ثعجبزاد مزقطعخ ٔعمٍٕب َٔب لعرسٔخ المعمٕبد ( لغسخ السُزد ي
فٍسسُ ٔجسسشس دلكبمسسً ثمسسب ٔسسعمًٕ ( ز ة السسادر ي ثٕسسه ( اطسسساف العملٕسسخ
العٕبظٕخ ي معزردمبً اظبلٕت الزردٔس لٍم َمذبَلخ أٍسب السشعت العسا سٓ
ثجدَِ ٌري ائجزمبعبد الٍصٔلخ َ ،لته مب ن ٔىكسسط عقسد اْ اجزمسبر ٔذساد
العمٕسسل الطبلجسسبوٓ َثقٕسسخ زٌ س العمسسمء المصٔسسد مسسه الزسسادر فسسٓ عملٕزٍسسم
العٕبظٕخ المٍزسمخ أٖلخ الّ العقُط الذزمٓ َالىٍسبمٓ َلسه ركلسخ ثٍسبزاد
العطسسبز الطبلجسسبوٓ فسسٓ ا سسمح مسسب افسسعدي المذزلسسُن َعمممٍسسم مسسه امضسسب
الطبلجبوٓ َالمبلتٓ َالجلجٓ َغٕسٌم  ،فبلشعت العسا ٓ ائثٓ ٔعلم جٕسداً ان
العملٕخ العٕبظٕخ ٌٓ ىٕعخ المذزلٕه َ دارٍسم الطٕعسخ لزىكٕسر مرططبرٍسم
لسسعذا العسسساش َرسسشزٕذ اثىبمسسً َٔعلسسم السسدَز الرسسعٕط السسرْ داي العمٕسسل
الطبلجبوٓ َ سكبمً مه ثقٕخ العممء فٓ رعُٔا العسدَان َائدزسم َالرس ُر
المطلا لعٕدٌم ائمٕسكٓ المذزل َدلكسبمٍم الساٍبٔىخ َالكسسض َالطبلجبوسٓ
ٌسسُ مسسه اثسسسش عساثسسٓ ائدزسسم َعساثسسٓ السسععٓ المذمسسُ لزقسسعٕم العسسساش
َركزٕزً َ ..لته ٌٍٕبد ٌٍٕبد .

ويهتف احلثم حىل رقثة املانكي

حسني طانة انالمي

لقد ٍد العساش علسّ مسس ربزٔرسً التضسٕس مسه العمسمء َالطغسبح السرٔه ا سرَا
جصامٍم العبد مه لدن الشعت العسا ٓ الجطل  ،ثٕ َد ان العمٕل المبلتٓ ظجا
ائَلٕه َائ سٔه مه العمسمء َالطغسبح فسٓ رقسدٔم سدمبد العمبلسخ المصدَجسخ
للمذزلٕه ائمٕسكبن َدلكبمٍم ائٔساوٕٕه َفٓ رعسٔض الشعت العسا ٓ ألثسش
عملٕبد ائثبدح َالقزل َائعزقب َالزجُٔ َالزشسد َئٔسىٓ ٌسرا القسص الساغٕس
ثبلزطبَ علّ اثىبء عجىب الابثس ََ مٍم ثمرزلس الزٍسم َُٔا سل معلسعل
اكبذٔجً َادعبءارً الس ٕاخ ضد الجعسش َ بدرسً َمىبضسلًٕ ثسل َضسد فتسسي الىٕسس
َدَزي الى بلٓ َا كبً المقبَمخ َالجٍبد ضد المذزلٕه ثبإلزٌبة مزغبفم ً عه دَز
المقبَمخ المزابعدح َمسعزٍٕىب ثغس جخ السشعت العس سٓ الذلٕسم السزٓ ثلغسذ
اَجٍٍسب ثمسسب جعسسل دجسسل سسابل السسشعت العسا سسٓ ٔلزس دسسُ ز جسسخ العمٕسسل
المبلتٓ جصاء مب ب ثً مه ممبزظبد رعسعكٕخ َاضسطٍبدٔخ ضسد اثىسبء سعجىب
الابثس َله رىكعً دمبد عمبلزً ٌَسطقبرً ثل دٔد دقدي السرْ ٔسشىً رجسبي
الشعت العسا ٓ الجطل فلقد دوذ ظبعخ الذعبة َئد ظبعخ مىد َظسٕعلم
الرْ ظلمُا ْ مىقلت ٔىقلجُن .

ص٧

حساب الشعة
سلمان الشعبي



فضائخ اٌىٙشتاء ٍِٚفاخ اٌفساد فٙ١ا ٌ١سد جذ٠ذج ٚإّٔا لائّح ف ٟطٍة ِخطظ االدرالي ٚػّالئ ُٙتذءاً تؤ ُٙ٠اٌساِشائِٚ ٟرشٚساً
تّذسٓ شالش ٚوشٚ ُ٠د١ذ ٚطٛال ً اٌ ٝاٌثالث ٟاٌّاٌى - ٟاٌشٙشسرأ - ٟشالي اٌز ٓ٠ػمذٚا اٌظفمح اٌشئ١رسر١رح تر١رٕرٙرُ فرٟ
ذماسُ إٌٙة ٌٍسذد اٌذشاَ ٚاالسرّشاس ف ٟذؼطِٕ ً١ظِٛح اٌىٙشتاء  ،فشالي ست١ة اٌشٙشسرأٚ ٟاٌشٙشسرأ ٟطٕ ٛاٌّاٌىرٟ
اٌّذًٌ ٘ٚىزا وأد طفماخ ػٍٕ١ح ػثش سفشاخ اٌ ٝوٛس٠ا اٌجٕٛت١ح ٚاٌظٚ ٓ١اٌرؼالذ ِغ ششواخ وٕذ٠ح ٚأٌّأ١ح ١ّ٘ٚرح ِٚرفرٍرسرح
تٍّ١اس ٚسثؼّائح ٍِ ْٛ١دٚالس  ِٓٚ ،ثُ ِسشد١ح االلاٌح ٚاالسرماٌح ٚاالداٌح اٌِ ٝا ٠سِّ ٝجٍس إٌٛاب ٌررّخض اٌّرسرشدر١رح
اٌّضذىح ػٓ ذؼ ٓ١١اٌشٙشسرأٚ ٟص٠شاً ٌٍىٙشتاء تاٌٛواٌح ٌ١سرّش ِسٍسً إٌٙة ألِٛاي اٌؼشاق ػثش ػثذ اٌشدّٓ اٌفرال ٞٚألراسب
دٕاْ اٌفرالٚ ٞٚاٌزِ ٞا صاي ِذٌال ً ٠سٍُ اٌّاٌىٚ ٟاٌشٙشسرأ ٟػٌّٛر ُٙاٌّمسِٛح ػثش دٕاْ اٌفرال١ٌٚٚ ٞٚذ اٌذٍٚ ٟاٌشرؼرة
اٌؼشال٠ ٟرٍظ ٝف ٟدش اٌظ١ف اٌمائض ٌٚىٓ دُّ اٌذك اٌؼشال ٟسرذشق اطاتغ ٚظٛٙس ٚجثاٖ اٌسشاق ٚاٌّشذش. ٓ١



ذٛصع أػضاء ِا ٠سٌّ ( ٝجٕح إٌضا٘ح ) فِ ٟجٍس إٌٛاب ػٍ ٝاٌٛصاساخ ٚاٌّؤسساخ ٌٕشش غس ً١اٌرفرسراد اٌرّراٌرٚ ٟاالداسٞ
ٌ١س تٙذف فضذٗ ٚاٌمضاء ػٍٚ ٗ١إّٔا تٙذف اترضاص ِا ٠سّ ٝاٌٛصساء ٚاٌٛوالء ٚاٌّذساء اٌؼاِٚ ٓ١غ١شُ٘ فظثاح اٌساػذِ ٞرخرظرض
ف ٟاٌرجاسج ٚاٌىٙشتاء ٚتٙاء االػشج ٟتاٌرشت١ح ٚاٌؼذي ٚجؼفش ِٛس ٞٛا٠اٖ تاٌّٛأئ ٚدٚائش اٌضشائة ٚأدّذ اٌجثٛس ٞتاٌذفاع ٘ٚر١رثرُ
اٌجثٛس ٞتاٌّاٌ١ح ٚدٕاْ اٌفرال ٞٚتاٌّفٛض١ح ٚاِأح تغذاد ٚغ١شُ٘ تاٌضساػح ٚاٌظٕاػح ٚغ١ش٘ا  ..تَ ١ذ اْ أدذاً ٌُ ٠رخرظرض لرظ فرٟ
فضخ فساد ِىرة اٌّاٌىِٚ ٟا ٠سّ ٝاالِأح اٌؼاِح ف ٟد ٓ١ذٛاس ٜػٓ االٔظاس سد ُ١اٌؼىٍ١ر ٟسئر١رس ِرا ٠سرّر٘ ( ٝر١ر رح
إٌضا٘ح ) تؼذ اْ ذشتغ ػٍ ٝػشش شاشاخ اٌرٍفاص ط٠ٛال ً ِرذذثاً ػٓ فضائخ اٌفساد تؼذ ذٍم ٗ١اٌرٙذ٠رذ تراٌرمرررً ِرٓ اتر ٟسدراب
سىشذ١ش اٌؼّ ً١اٌّاٌى ٟاٌز٘ ٞاذفٗ لائال ً ( اٌّاٌى٠ ٟمٛي ذىف ٌسأه ٚاال ٔمطؼٗ ) فالر اٌؼى ٍٟ١تاٌظّد اٌش٘١ة ِٚ ..رٓ ٘رزا
إٌٙش ٌُ ٠جش ِاء وّا ٠مٛي اٌّثً اٌشؼث ٟاٌؼشال. ٟ



تالش جثش طٛالؽ ٠رجٗ ٘زٖ اال٠اَ ٌّٙاجّح ( ٘ ١ح االػالَ ٚاالذظاالخ ) ٚششواخ اٌٙاذف إٌماي ٠ٚثثد االسلاَ ترّرٍر١راساخ اٌرذٚالساخ
غشاِاخ ػٍٙ١ا ٚاجثح اٌرسذ٠ذ ٠ٚ ،مٛي اٌؼاسف ْٛتثٛاطٓ االِٛس تؤْ جؼجؼاخ طٛالؽ ٘زٖ ٌ١سد ِٓ تاب اٌذشص ػٍ ٝاٌرّراي اٌرؼراَ
ٚإّٔا دشِأٗ ِٓ ا ٞدظح ِٓ سشا ٜٚششواخ اٌٙاذف إٌماي اٌر ٟذماسّٙا اٌؼّ ً١اٌطاٌثأٚ ٟشٍرٗ ِغ اٌّاٌىٚ ٟشٍرٗ فرؼرشاب
اٌطاٌثأٌ ٟذ٘ ٜزٖ اٌششواخ تشُ٘ طاٌخ ٚػشاب اٌّاٌى ٟتش٘اْ اٌشاِٚ ٞٚا أدسان ِا تش٘اْ اٌشا ٞٚاٌّؼشٚف تؤط ٌٗٛاال٠شأر١رح ،
ٚساح طٛالؽ ٠شدد فِ ٟجاٌسٗ اٌخاطح ف ( ٟاٌّجٍس االػٍ ) ٝخشجٕا ِٓ اٌٌّٛذ تال دّض فر ( اٌس١ذ ػادي ػثذ اٌّٙذ ) ٞػٍرٝ
دذ ذؼث١شٖ اسرماي ِٓ ِٕظة ٔائة سئ١س اٌجّٛٙس٠ح ُ ٛ٘ٚأتؼذ ػٓ ٚصاسج اٌّاٌ١ح ٘ٚاد ٞاٌؼاِش ٞطاس تٛلا ٌٍّاٌىٚ ( ٟطاس اٌرثر١رد
ٌٍّاٌىٚ ٟطاس ت ٟفشد ط١شٖ ) ػٍ ٝدذ لٛي طٛالؽ .



اٚػض اٌؼّ ً١اٌّاٌىٌ ٟؼضِ ٛا ذسٌّ ٝجٕح إٌضا٘ح ٘١ثُ اٌجثٛس ( ٞإٌائة ) ػٓ اٌذٍح تفرخ ٍِفاخ ٚصاسج اٌّاٌ١ح ػثش اخررالرسراخ
ِظشف اٌشافذ ٓ٠ف ٟاالِاساخ ٚاٌر ٟتٍغد ٛ٠ ْٛ١ٍِ 35سٚ ٚغ١ش٘ا ِٓ اٌّظاسف ٚف ٟدذ٠ث خاص ت ٓ١اٌّاٌى١٘ٚ ٟثُ اٌجثٛس ٞلراي
ٌٗ االٚي ( ٌٚه ٘١ثُ اضشب ػظفٛس ٓ٠تذجش اٌؼشال١ح ٚاٌّجٍس االػٍ ٝدر ٝذظ١ش ضشتره ضشتح ِؼٍرُ ) ٘ٚرىرزا طراسخ درىرا٠رح
اٌفساد ف ٟاٌؼشاق ٌؼثح ا ٚلظح ٚستّا سٚا٠ح سٚاذٙا اٌّفسذ ْٚأفس ُٙفٚ ٟضخ إٌٙاس تً ف ٟأٔآء اٌٍر١رً ٚاطرشاف اٌرٕرٙراس ٌرىرٟ
٠سرّش ِسٍسً اٌفساد اٌز ٞاشاػ ٖٛت١ذ اْ لظاص اٌشؼة اٌؼشال ٟاخ الس٠ة ف٠ ٌٓٚ ٗ١شدُ ادذا ِٓ ساسل ٟثشٚذرٗ ٌٚرمرّرٗ
ػ١شٗ .

ص٨

مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
رىاصل الثىزح رقدٌم هره الصاوٌةخ الةزً رضةسع رضسٌ ةبد ثجضةص الاة والبد والا ةبهٍم ال سٌةخ
والعٍبظٍخ الاعزقبح من مضٍن ال ةس الىنة ً والقىمةً واانةعبنً والةزً ا راثةل ثبلة سوزح
رضسٌ بً ثضثٍبً نة ٍبً واناةب هةً بسٌجةخ مةن ل ةس اللةصة ولقٍةدح الجضةي واظةزسارٍدٍز العٍبظةٍخ
ومىاب وروجٍقبرهب  ،ثل ان ثض هب ٌضجس رضجٍساً دبٍقبً وشةبمً ً لةن مىبةل اللةصة وز ٌزة ال سٌةخ
وااظزسارٍدٍخ  ..ورهدف هره الصاوٌخ الى اغ ةب ققبلةخ الا بيةاٍن الجضثٍةن والادبهةدٌن ولاةى
الىن ٍن الضسابٍٍن والا بياٍن الضسة الا به ٍن لًحزًل ثل ولاى اث ب شضج ب الادبهد الة بثس
ولز ن لهم خٍس مضٍن لً ظل الزشىٌ ال سي والعٍبظً والثقبلً واالًمً الةري ٌابزظة
الالزاىن ولاًئهم لً اثشع صىز الزصٌٍل والز اٍل ثاب ٌعبلد هؤا لاةى ر ٍةر مطووبرهةم
الزدمٍسٌخ يد الضساق واامخ  ،ذلك ان ل سنب ولقٍدر ب الةزً هاةب نجساظةبً لاابزظةبر ب العٍبظةٍخ
وثاب ٌ ٍس نسٌقهاب وٌاهاهاب الضص لاى ان ر ىن لً الاعبزاد الة بئجخ والطةٍسح لجاةىه اهدالهةب
الىن ٍخ والقىمٍخ الطٍسح ولً هره الاسحاخ الدهبدٌخ من مةعٍسح شةضج ب الفةبلسح الةزً ٌزضةسع
لٍهب م هى اللصة والاابزظبد اللصثٍخ الى اثشع صٍغ الزشىٌ لً ظةل ااحزةًل ومابزظةبد
الة ٍ خ
لاًئ لاى صةضٍد الضااٍةخ العٍبظةٍخ الاهزسئةخ ظة ز بول لةً هةرا الضةدد م هةى
الضقًنٍخ والثىزٌخ .
ثسش الا هح الضقًنً م ر القد وبد لسلذ ال اةع خ الٍىنبنٍةخ هةرا الا هةح ايةبلخ الةى الا هةح
اللعً كاب ثسش الا هح الثىزي خًل القةسن الضةشسٌن ثاضة ى ردةبوش حةدود الا هةح الضقًنةً
الري ٌضزاد اللعبثبد الدبٍقخ لً أي ب ٍخ موسوحخ لاجلي وبد لةبة اصةلبة الا هةح الثةىزي
لاى اصلبة الا هح الضقًنةً خةىدهم وزرةبثزهم وخة ىلهم لاةصمن لٍاةب لةبة لاةى اصةلبة
الا هح الضقًنً لاى اصلبة الا هح الثىزي ثأنهم مزهىزون ا ٌضٍسون وشنبً لالةعبثبد الضقًنٍةخ
ثل ٌ دسون وزا لىان هم وان ضبارهم وزغم نقد كل م هاب لألخس لأن ل ل واحةد مصاٌةبه ااٌدبثٍةخ
ايبلخ الى ظاجٍبد كل م هح وبد ثٍن شهٍد اللح ااكجس السلٍق القبئد صدا حةعٍن زحاة
هرا اامس وببل ثأن ً ل دمب اظزطدمذ صٍغ الضقًنٍخ والثىزٌخ ثاضصل لن ثض هاب لةأن ً ادز
راب ان ا ٌدىش اظزطدا الضقًنٍخ ثاضصل لةن الثىزٌةخ وا ٌدةىش اظةزطدا الثىزٌةخ ثاضةصل لةن
الضقًنٍخ ان اظزطدا أي م هاب ثاضصل لةن ااخةس ٌضةد انلسالةبً  ،واظةزطدا واظةزضبزح صةٍغ
الضال الضقًنً ث ٍغ انزقبئٍخ من معٍسح الثىزح ٌ ىن غوةب لاةسدح وٌ ة ً الٍهةب كاةب ان انزقةب
ال ٍغ وااظبلٍت الثىزٌخ من معٍسح الثىزح ثدون زثوهب ثبلضقًنٍخ والزً رلددهب ظٍبظةخ الثةىزح
ٌ ً الى اانلساف لةن نسٌةق مةب ٌةعاى لةً أدة الضاةل الثةىزي ثبمصةبثخ ثاةسع الٍةعبز
الو ىلً  ،ل ٍغ الزضقل ثاضصل لن اهداف الضاةل الثةىزي وصةٍ واظةبلٍج هةً صةٍغ مضبماةخ
الىابع كاب هى والط ىع لاضوٍبر كاةب هةً دون الةعضً لزوىٌةس ام بنبرة لاةى نسٌةق الضاةل
الثىزي ومعزاصمبر واظزطدا الثىزٌخ ثاضصل لن ال ٍغ الاىيةىلٍخ الضقًنٍةخ هةى ردةبوش الىابةع
واازرجبن ثش ل زومبنعً ثبألهداف والا واقبد الاجدئٍخ حةعت وهةرا مةب حةرزد م ة القٍةبدح
الضبماٍن لً كل بوبلبد الدولخ والادزاع لً مسحاخ بٍبدح اللصة لادولةخ والادزاةع لةً شمةن
الثىزح  ..ولاى هرا ااظبض لأن اظزطدا ال ٍغ الضقًنٍخ ٌدت ان ٌازصج ثهب ال ٍغ الثىزٌخ اٌة ب
والزً رسالً م بلح الدابهٍس وناىحبرهم ولً مسحاخ الدهبد والزلسٌةس رةم الزأكٍةد لاةى السثة
اللٍةةىي والدةةدلً ثٍةةن الىابضٍةةخ والثىزٌةةخ لاةةى صةةضٍد ال ةةس والاابزظةةخ  ،وبةةد خةةعدد ذلةةك
انسوحبد السلٍق الادبهد لصح اثساهٍم اامٍن الضب لالصة حىل ال اخ ثٍةن ال ةس والةعزسارٍدٍخ
والز زٍك لجس الزأكٍد ثأن العزسارٍدٍخ ر جع من ال س والز زٍك ٌ ح من العزسارٍدٍخ وٌ ىن لةً
الىن ةً
خدمزهب  ،وه را ال ى الا هح الىابضً الثىزي لالصة وخجهخ الدهبد والزلسٌس والطةً
الى هصٌاخ الالزاٍن اامٍسكبن وحا بئهم وادد الى شلصلخ الضااٍخ العٍبظٍخ الاطبثسارٍخ وصىا ً
الى الزقىٌص الزب لهب واانوًق بةدمبً صةىة الزلسٌةس وااظةزقًل وال هةىع الىنة ً والقىمةً
واانعبنً .

مرحبا

بعيد الفطر املبارك
حتسني عباس الياسري
خبهةةد الضسابٍةةىن لةةً زمةة بن ال ةة ٍل
مةةؤدٌن لةةسع الضٍةةن ومابزظةةٍن لا ة جس
والثجبد والزجس ثبلاضبنً ااٌابنٍةخ لهةرا
الةةشهس ال ة ٍل لةةً ر ضٍةةل مةةعٍسرهم
الدهبدٌخ الفبلسح ولً مقبومخ الالزاٍةن
ولاًئهةةم غةةٍس نثهٍةةن ثلةةس نة الاهةةبة
واانقوبع الاعزاس لا هسثب وشح الاةب
ال بلح لاةشسة وباةخ الةصاد  ،لةً حٍةن
أمضةةن الالزاةةىن وحا ةةبئهم الةة هبٌ خ
وال سض ثقاةع وأثةبدح الةشضت الضسابةً
وردىٌض وحسمبن من الطدمبد مزىانئٍن
مع الالزاٍن وحا ةبئهم ماةن ٌةعاىنهب
دول الدىاز اٌةسان ورسكٍةب وح ةب ال ىٌةذ
الرٌن وخهىا نةبئسارهم ومةدالضهم صةىة
الضساق ونجضبً ح خ ح ب ال ىٌذ الزألٍت
لاةةى الةةشضت الضسابةةً ولٍةةط لاةةى
ح بم الرٌن ن جهم ظٍد ح ب ال ىٌةذ
الالزةل اامٍسكةةً لهةةم لةةً ال ىالٍةةط
مز قىن لاى خ ق الشضت الضسابً .
ثٍ َد ان الضسابٍٍن صبمىا وصجسوا وخبهةدوا
وظهسوا لٍاةخ القةدز مزة سلٍن الةى
الضاً القدٌس ان ٌ سهم لاى الالزاٍن
وحا ةةبئهم ولاًئهةةم واظةةزقجاىا لٍةةد
ال وس الاجبز ثضص زاظخ وازادح ا راٍةن
لاةةى مىاصةةاخ الدهةةبد وحةةعم ال ةة س
الاجٍن لزة جح أٌةب الضةساق كاهةب ألٍةبداً
وٌا ً الضسابٍىن ااثبح بدمبً لً نسٌةق
اازرقب والزقد والسلضخ زغةم أنةل الةدا
اامةةةخ الةةةرٌن مسغةةةىهم لةةةً الىحةةةل
ثدهةةةبدهم الاالاةةةً الةةةشسٌل الةةةري
ظٍ ً الةً ٌةى لٍةدهم ااكةجس ٌةى
ال ىش الاجٍن وأن غرا ل بظسه بسٌت .

ص٩

ًص الثُاى الرٌ أصدزته قُادج قطس العساق

مبٌاسثح الركسي الركسي احلادَح والثالثني للعدواى االَساًٍ الغاشن
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أهح عس ِتُح و ِ
وحدج حسَح اشرتاكُح

االعتداءاخ االَساًُح الصازخح علً العساق

تركٍ الركسي احلادَح والثالثني لعدواًهن الغاشن وتؤذى تثلىغ الٌصس االكُد

يا ابناء شعبنا االبي
يا ابناء امتنا العربيت المجيدة
ذوس علٌ٘ا الْ٘م الركسٓ السادٗح ّالثالثْى للعدّاى االٗساًٖ الغاشن فٖ الساتع هي اٗلْل عاام ّ 0891القاسٓ ّالوادى السدّدٗاح فاٖ
شوال العساق ذعاًٖ هي القصف الدْٕ ّالودفعٖ تل ّاضرساق االزاضٖ العساق٘ح كوا زصل فٖ الساتع هي اٗلْل عام  0891تقاصف
هٌدلٖ ّضاًق٘ي ّشزتاط٘ح ّاالعرداء علٔ ظ٘ادج العساق ّزسهح ازاضَ٘ ّاخاْاءٍ ّالارٖ خْتِاد تاالسد الْاظاع ّالمثا٘س هاي قثال
الشعة العساقٖ ّخ٘شَ الثاظل فٖ الثاًٖ ّالعشسٗي هاي اٗلاْل عاام ّ 0891هاا ذاالٍ هاي هعاازش الاشسش فاٖ شاسق الثاصسج
ّه٘عاى ّدخلح ّهعازش الش٘ة الط٘ة الفمح ّذاج الوعازش ّهعازش السصاد االكثس ّصْال ً الٔ هعاازش الرسسٗاس الماثسٓ هعاازش ذسسٗاس
الفاّ ّهدٌْى ّشت٘داخ ّهعازش الرْكالخ ّالرٖ ذْخد تٌصس العساق العظ٘ن فٖ الثاهي هي اب عام ّ 0899الرٕ ضسج ف٘اَ الاشعة
العساقٖ علٔ تمسج اتَ٘ هسرفال ً تٌصسٍ المث٘س علٔ الوعردٗي االٗساً٘٘ي الرٗي أعلي كث٘سُن الرٕ علوِان الاعسس ضو٘اٌٖ الادخال
ذدسعِن لمأض العن ذعث٘ساً صازضاً عي االعرساش تِصٗورِن الوٌمسج اهام الشعة العساقاٖ الوقادام ّخ٘اشٌا الثاظال ّفاٖ ُارا
الْ٘م ٗعرركس العساقْ٘ى ذلك االًرصاز الودّٕ عثس اظرعادذِن للركسٓ السادٗح ّالثالث٘ي للعدّاى االٗساًٖ الغاشان ّهاا ٗا خح ُارٍ
الركسٓ االل٘وح فٖ ًفْظِن ها ٗرعسضْى لَ الْ٘م هي عدّاى اٗساًٖ ْٗهٖ صازش علٔ القسٓ ّالودى السدّدٗح فٖ شوال العاساق
هقسًّاً تالرغلغل االٗساًٖ ّاًثطاذ زمْهح الوالمٖ العو٘لح تعقد اذفاقاخ االذعاى االقرصادٗح لصالر اٗاساى لادٓ شٗاازج زز٘واٖ ًا اة
الس ٘ط االٗساًٖ كوا ٗعرركس العساقْ٘ى االتاج خسا ن الٌظام االٗساًٖ تقطع الو٘اٍ عي العساق ّضص ه٘اٍ الثصل الولْثح تدال ً هٌِا .

ص٠١

يا ابناء شعبنا الصابر المجاهذ
يا احرار العرب والمسلمين والعالم اجمع
نقذ كاٌ انُظاو االٌشاًَ انفاسسً انعُصشي انصفٕي ٔيا ٌضال صُٕ االحتالل االيٍشكً ٔتجشي االٌ انتٕاطآث االيٍشكٍت االٌشاٍَت يع
حكٕيت انًانكً انعًٍهت عبش أغطٍت يا ٌسًَّٕ انتًذٌذ أ انشفط نبقاء قٕاث االحتالل االيشٌكٍت انتً ٌتهف بٓا انعًالء انًضدٔجٌٕ
أليٍشكا ٔاٌشاٌ فً يحأنت بائست ٌائست إلحالل االحتالل االٌشاًَ يحم االحتالل االيٍشكً فً أطاس يخططاث انتخعادو ٔانعتعمعاَعى
ٔانتٕاطؤ االيٍشكً االٌشاًَ القتساو انُفٕر ٔانًصانح غٍش انًششٔعت عهى حساب يصٍش ٔيستقبم ٔحشٔاث انعشاق  ..بٍ َذ اٌ ابعُعاء
شعبُا انًجاْذ ٔيجاْذٔ انبعج ٔانًقأيت ٔاعٌٕ بؤبعاد ْزِ انًخططاث ٔانتٕاطآث انخبٍخت ٔانًشبْٕت ٔأعذٔا انعذة نقبشْا فعً
يٓذْا ٔيٕاصهت جٓادْى انًهحًً بٕجّ انًحتهٍٍ يٍ كم صُف ٔنٌٕ ٔعًالئٓى انًتستشٌٍ بشتى االغعطعٍعت ٔحعتعى انعُعصعش
انحاسى ٔانفٕص انًبٍٍ ٔيٕاصهت يسٍشة االَبعاث انعشبً انجذٌذ عهى اسض انعشاق انطاْشة يُاسة انحضاسة االَساٍَت جًعاء .

المجذ لشهذاء العراق واالمة االبرار .
والمىت للمحتلين بشتى اصنافهم وألرنابهم بكل الىانهم .
ولرسالة امتنا الخلىد .

قـيـادة قــطــر الـعــراق
مكتب الثقافة واإلعالم
يف الرابع مه ايلول  ١١٠٠م
بـغـداد الـمـنـصـورة بـالـعـز بإذن اهلل

