عدد نُسبن  ٢١٠٢يُالدٌ  /مجبدٌ االوىل  ٠٣١١هجزَخ

املنبضهىن انجعثُىن وأثنبء انشعت وااليخ

االفتتبحُخ

حيُىن انذكزي

يف انسبثع ين نُسبن

اخلبيسخ وانستني ملُالد انجعث

تتجدد والدح انجعث وَتىاصم اجلهبد
ٚحخفم انًُبظهٌٕ انبعزٔ ٌٕٛأبُبء انشعب انعراقٔ ٙااليت انعربٛةت
ف ٙانسببع يةٍ َٛةسبٌ ْةاا انعةبو ببنعٛةا انوةبيت ٔانةسخٍٛ
نًٛالد انبعذ ٚٔ ،سخعٛأٌ يآررِ انكفبحٛت انًجٛاة عهةٗ يةاٖ
ْاِ انعقٕد انطٕٚهت يٍ انزيٍ ٔعهٗ ايخااد األرض انعربٛت كهٓةب
ٔ ،ف ٙانعةرا

قةبد َةعبال ال ْةٕادة فٛةّ ظةا األَرًةت انر عٛةت

ٔانخسهطٛت ٔاالسةخباادٚت ٔفجةر رةٕرة انبعةذ فة ٙانعةرا

رةٕرة

انةسببع عةةشر  -انزالرٛةٍ يةٍ حًةٕا عةبو ٔ 8691انةةخ ٙدةةٛاث
بًُجزاحٓةةب انعًالقةةت انقهعةةت انُبْةةعت نحركةةت انزةةٕرة انعربٛةةت
انًعبصرة عهةٗ أرض انعةرا

انطةبْرة ٔانةخ ٙاسةخقطبج عةااء

يعةةسكر أعةةااء االيةةت انعربٛةةت فبسةةخٓافٕا انبعةةذ ٔ ،كبَةةج
اسخٓاافٓى نهبعذ اسخٓاافب نهعةرا
عًٛقت ف ٙارض انعرا

ٔااليةت الٌ انبعةذ

ةأرِ

ٔانٕغٍ انعرب ٙكهةّ ٔفة ٙظةًبأر أبُةبء

دعبُب ٔأيخُب  ،فهقا رفعٕا دعبر ( ا خزبد ) انبعذ سٙء انصٛج
ٔانا٘ قصأا ف ّٛخسئٕا ( ا خزبد انعرا

) ٔ ( ا خزةبد االيةت )

ٔحًْٕٕا ف ّٛانقارة عهٗ إَٓةبء دٔر انبعةذ انُةعبن ٙفة ٙحٛةبة
انعرا

انزفُك يسؤول وأعضبء
يكتت انثمبفخ واإلعالو
َهنئىن انزفُك اجملبهد
عزح اثزاهُى األيني انعبو نهحزة
وانمبئد األعهً نهجهبد وانتحزَز
واخلالص انىطنٍ

مبنبسجخ انعُد اخلبيس وانستني
ملُالد انجعث

ٔااليت ٔ ،نكُٓى فٕ ئٕا ببٌ انبعذ نةى ٚكةٍ حزبةب حبكًةب

ٔإًَب كبٌ ٔيب اال ٔسٛبقٗ حزبب يقبٔيب ٔحزبةب يجبْةاا أصةٛال ،
ٔكةةبٌ يجبْةةأِ أٔل يةةٍ حةةصاٖ نالحخةةالل األيٛركةة ٙانب ٛةةط

أثنبء شعجنب ويمبتهٍ جُشنب انجبسم

ٔنهحهةةا األيٛركةة ٙانةةصٓ َٕٙٛانفبرسةة ٙانةةا٘ قةةبد انعةةأاٌ

حيُىن انذكزي انزاثعخ وانعشزَن ملعزكخ

عةبو ٔ ، 3002كةبٌ يجبْةأ انبعةذ ٔانًقبٔيةت فرسةبٌ انجٓةةبد

حتزَز انفبو اخلبندح

ان بدى انا٘ افعٗ انٗ احخالل انعرا

ف ٙانخبسع يٍ َٛةسبٌ

انربفر انا٘ كسر ظٓر االحخالل ٔانًحخه ٍٛااليٛركبٌ ٔأٔقع بٓةى
انٓزًٚةةت انًُكةةرة ْٔ ،ةةب ْةةٔ ٙالدة انبعةةذ حخجةةاد فةة ٙعٛةةاِ
انوبيت ٔانسخْٔ ، ٍٛب ْٕ ٓبدِ ٚخٕاصم يع فصبأم انًقبٔيةت
كهٓةةب ٔحةةخٗ ححقٛةةر انُةةصر انًبٛةةٍ ببنةةاحر انكبيةةم نالحخةةالل
ٔيوهفبحّ ٔٔررخّ انفةر

انةصفٕٔ ٍٛٚعًالأٓةى األ الء ٔانًةعٙ

قةايب عهةٗ غرٚةر انخحرٚةر انكبيةم ٔاالسةخقالل انخةبو ٔححقٛةر
انُٓةةٕض انٕغةةُٔ ٙانقٕيةةٔ ٙاَبعةةبد االيةةت ٔيٕاصةةهخٓب نحًةةم
رسبنخٓب انوبناة .

أثنبء شعجنب َىاصهىن يطبنجتهى
ثإنغبء لزاراد االغتُبل

نمبدح انجعث وجُشنب انجبسم
وَىاصهىن يطبنجتهى ثأطالق سزاح

انثىرح

األسزي واملعتمهني

ص٢

يف عيد تأسيسه اخلامس والستني

البعث فكر خالق  ..وعطاء متجدد

هيثم القحطاني

اٌثؼس ٌ١ظ حضتاً ذمٍ١ذ٠اً ٌٛ٠ذ ألعثاب ِشحٍ١ح ِحط ١ٌٚظ حشوح ع١اع١ح ّٔط١ح ذرأغش تاغاس اٌظشٚف ٚاألٚظاع اٌر ٟذٕثصك ِٓ خالٌٙاا نّٔاا
٘ ٛفىش ِثذع خالق ٚحضب سعاٌ ٟذاس٠خ ٟحذدخ عّاذٗ ِثشساخ ٔشٛئٗ  ،فّ١الد اٌثؼس واْ ِا صاي ٚعا١ثم ٝسدا ػٍّ١ااً ٚشٛس٠ااً ػٍاٚ ٝالاغ
االعرؼّاس ٚاالعرؼثاد ٚاٌرجضئح ٚاالعرغالي ٚاٌرخٍف ػثش نّ٠أٗ تأ٘ذاف اٌٛحذج ٚاٌحش٠ح ٚاالشرشاو١ح ٚحٍّاٗ ٌٍاٛاا اٌشعااٌح اٌؼشت١اح اٌخاٌاذج
سعاٌح اإلعالَ اٌّرجذدج ٌإلٔغأ١ح جّؼاا ٌٚ ،مذ ػثش ػٓ ٘زٖ اٌحم١مح اٌشف١ك اٌمائذ اٌّؤعظ احّذ ِ١ش ً١ػفٍك سحّٗ هللا فِ ٟمٌٛراٗ
اٌخاٌذج ف ٟروش ٜاٌشعٛي اٌؼشت ٟاٌىشِ ُ٠حّذ ( صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ) ػاَ  " 3491ارا واْ ِحّذ وً اٌؼشب فٍ١ىآ اٌؼاشب اٌ١ا َٛوٍٙاُ
ِحّذا " ٌٚ ،مذ وأد وراتاخ اٌشف١ك اٌّؤعظ سحّٗ هللا ٔثشاط اٌّّاسعاخ إٌعاٌ١ح اٌطٍ٠ٛح ٌألج١اي اٌؼشت١ح ِٕاز اٌرثاش١ش تّثاادل اٌحاضب
ُ
ف ٟشالش١ٕ١اخ اٌمشْ اٌّاظ ٟػثش ( أمالت١رٕا )  ( ٚػٙذ اٌثطٌٛح )  ( ٚتّارا ذرغُ حشورٕا )  ( ٚششٚج اٌح١ااج )  ( ٚرواش ٜاٌشعاٛي اٌؼشتاٚ ) ٟ
( ِؼشوح اٌّص١ش اٌٛاحذ ) ٚغ١ش٘ا اٌىص١ش ٚ ،حر ٝخطاتٗ اٌراس٠خ ٟاألخ١ش ف ٟاٌزوش ٜاٌصأ١ح ٚاألستؼ١ٌّ ٓ١الد اٌثؼس فا ٟاٌاغاتغ ِآ ٔ١اغاْ
ػاَ ٚ 3494اٌر ٟعثمد ٚفاذٗ سحّٗ هللا تشٙشٔٚ ٓ٠صف اٌشٙش ِٓ اٌؼاَ راذٗ فا ٟاٌصاٌاس ٚاٌؼاششِ ٓ٠آ حض٠اشاْ ٚاٌاز ٞنواذ ف١اٗ ػٍاٝ
عرشاذ١ج١ح اٌؼًّ اٌؼشت ٟاٌّغرمثٍ ٟاٌز٠ ٞؼرّذ اٌرؼذد٠ح ٚاٌذّ٠مشاغ١ح ٚٚحذج اٌم ٜٛاٌٛغٕ١ح ٚاٌم١ِٛح ٚاإلعالِ١ح ٚاٌ١غاس٠ح فا ٟاٌٛغآ
اٌؼشت ٟوٍٗ .
ٚلذ واْ فىش اٌثؼس ٠رجذد ٠ٚرطٛس ػثش ِغ١شج شٛسج اٌثؼس فا ٟاٌؼاشاق ٚنغشٚحااخ اٌشف١اك اٌمائاذ اٌاش١ٙذ صاذاَ حاغ ٓ١سحّاٗ هللا اٌازٞ
ذغاٚلد ٚالدذٗ ِغ ٚالدج فىش اٌثؼس ٚ ،أرٌٍّ ٝثؼس ِٕز ٠فاػح شثاتٗ ٚإسعائٗ ألعظ ٔظش٠ح اٌؼًّ اٌثؼص١ح ػاثش ( غش٠مٕاا خااي فا ٟتٕااا
االشرشاو١ح ) ٔ ( ٚظشج ف ٟاٌذٚ ٓ٠اٌرشاز )  ( ٚاٌذّ٠مشاغ١ح ٔظشج شّ١ٌٛح ٌٍح١اج )  ( ٚاٌذّ٠مشاغ١ح ِصذس لٛج ٌٍفشد ٚاٌّجرّغ )  ( ٚاٌاص١
اٌجذ٠ذج ٌٍٕعاي اٌٛحذٚ ) ٞٚغ١ش٘ا اٌىص١ش ٚ ،ظً فىش اٌثؼس اٌخالق ٠رجذد ٠ٚرطٛس ػثش ِغ١شج اٌصٛسج ٚػطائٙاا اٌغض٠اش ػاثش اٌرفاػاً اٌّاغرّش
ت ٓ١فىش اٌثؼس ِٚؼ ٓ١اٌرطث١ك ٚاعرخالي اإلظافاخ إٌظش٠ح ٚاٌفىش٠ح اٌّرجذدج ِٓ ٘زا اٌّؼٚ ، ٓ١تزٌه فاْ فىش اٌثؼس ٠شا٘ٓ ػٍ ٝجذاسذاٗ
فىشاً ح١اً ِٚرطٛساً تعٛا ذطٛس ٚلائغ اٌح١اج اٌّرجذدج ٕ٘ ِٓٚ ،ا سفغ اٌثؼس ٌٛاا اٌجٙاد ػاٌ١اً تٛجٗ االحرالي ٚاٌّحرٍ١آ ٚذطاٛس فىاشٖ اٌجٙاادٞ
ػثش نغشٚحاخ عرشاذ١ج١ح اٌثؼس ٚاٌّماِٚح ٌٍشف١ك اٌّجا٘ذ ػاضج اتاشا٘ ُ١األِ١آ اٌؼااَ ٌٍحاضب ٚاٌمائاذ األػٍاٌٍ ٝجٙااد ٚاٌرحش٠اش ٚاٌخاالي
اٌٛغٕٚ ٟاٌر ٟسوضخ ػٍ ٝاٌؼٛدج اٌ ٝاٌحضب نٚال ً ٚاٌ ٝاٌشؼة شأ١اُ ٚاٌ ٝاالِح شاٌصاً ٚاٌ ٝاإلٔغأ١ح ساتؼاً تّؼٕ ٝاٌؼٛدج اٌإ٠ ٝثاٛع اٌّثاادل
اٌصش فاٌحضب ٘ ٛاٌصٛسج اٌّصغشج ٌٍشؼة ٚاالِح ٘ ٟنِح اٌشعاالخ ٌإلٔغأ١ح جّؼاا .
ٚتزٌه ذجٍد عّاخ اٌحضب حضتاً جٙاد٠اً ِماِٚاً ١ٌٚظ حضتاً حاوّاً وّا واْ ٠حٌٍٍ ٛثؼط نْ ٠صف ٖٛف ٟصِٓ شٛسج اٌثؼاس ِٚ ،آ ٕ٘اا أطٍماد
عرشاذ١ج١ح اٌجٙاد ٚاٌرحش٠ش ٚنفعد اٌ٘ ٝضّ٠ح اٌّحرٍ ٓ١االِ١شواْ ٚذٛاصً جٙاد اٌثؼس ٚاٌّماِٚح تؼذ ٘ضّ٠ح اٌّحرٍ ٓ١تّٛاجٙح ذشوااذ، ُٙ
ٚاٌصف٠ٛح اٌفاسع١ح اٌر ٟعٍّ٘ٛا اٌؼشاق ٚػّالئ ُٙاألخغاا ِٓ نغشاف اٌؼٍّ١اح اٌغ١اعا١ح اٌّرٙا٠ٚاح ٚاٌاغائشج صاٛب اٌاغمٛغ اٌحرّاٟ
ٚإٌٙائ ٟتّا ٠حمك ٔٛٙض اٌشؼة ٚاالِح  ،فاٌجٙاد ٘٠ٛ٘ ٛح اٌثؼس ٚشمافرٗ ٚػم١ذذٗ وّا ٚصفٗ اٌشف١ك اٌّجا٘ذ ػضج اتاشا٘ ُ١األِ١آ اٌؼااَ
ٌٍحضب ف ٟخطاتٗ األخ١ش ف ٟوأ ْٛاٌصأ ٟاٌّاظ٘ٚ ، ٟزا ِا ٠جغذ اٌؼطاا اٌّرجذد ٌفىش اٌثؼس اٌخالق ٚاٌّثذع ٚاٌّاغرج١ة الشارشاغاخ
اٌّشاحً إٌعاٌ١ح اٌّرؼالثح ف ٟذؼث١شٖ ػٓ ؤٕٛ١ح االِح ٚص١شٚسذٙا إٌعاٌ١ح ٚ ،تزٌه وٍٗ فأْ فىش اٌثؼس ٠رجذد ف ٟعٛح اٌجٙااد ٚاٌّّاسعاح
ٚاٌرطث١ك ٚاٌغٍٛن إٌعاٌ ٟاٌثؼص ٟف ٟػ١ذ ِ١الدٖ اٌخاِظ ٚاٌاغرٚ ٓ١ذرجاذد ن٘ذافاٗ فا ٟاٌٛحاذج ٚاٌحش٠اح ٚاالشارشاو١ح رٌاه نْ ٘اذف
اٌٛحذج ٠رجذد ترجذد ذحذ٠اخ اٌرجضئح ٚاٌغؼ ٟاألِ١شو ٟاٌص ٟٔٛ١ٙاٌفاسع ٟاٌّحٌّ َٛرجضئح اٌّجضن ٚذمغ ُ١اٌّمغُ  ،فىااْ اٌثؼاس فىاشاً
ٚذٕظّ١اً ِّٚاسعح حضتاً ِٛحذاً ٌٍشؼة اٌؼشال ٟتٛجٗ ِخطػ اٌرمغٚ ُ١اٌرفر١د اٌطاائفٚ ٟاٌؼشلا ٟاٌاز ٞلاِاد ػٍ١اٗ اٌؼٍّ١اح اٌغ١اعا١ح
اٌّخاتشاذ١ح صٕ١ؼح اٌّحرٍٚ ٓ١نداذ ُٙاٌط١ؼح ٌرحم١ك ن٘ذاف ُٙاٌشش٠شج ف ٟاٌغؼٌ ٟرمغ ُ١اٌؼشاق ٚاالِح ٠ٚ ،رجذد إٌعاي ٌرحم١اك اٌحش٠اح
ٌّجاتٙح االحرالي ٚذض١٠ف اٌذّ٠مشاغ١ح ِّٚاسعح اٌمّاغ ٚاإلتاادج تحاك اٌاشؼة وّاا ٠رجاذد إٌاعاي ٌرحم١اك االشارشاو١ح ٌّٛاجٙاح اٌطثماح
االعرغالٌ١ح اٌجذ٠ذج ِٓ عشاق نِٛاي اٌشؼة ٔٚا٘ث ٟششٚاذٗ ػٍ ٝحغاب ذج٠ٛغ ٚإفماس غاٌث١ح نتٕااا اٌاشؼة ٘ٚ ،ىازا ٠رجاذد فىاش اٌحاضب
ٔٚعاٌٗ ف ٟػ١ذٖ اٌخاِظ ٚاٌغرٚ ٓ١عٛ١اصً جٙادٖ ٚحر ٝذحم١ك ن٘ذافٗ اٌراس٠خ١ح فا ٟاٌٛحاذج ٚاٌحش٠اح ٚاالشارشاو١ح ٚذحم١اك االٔثؼااز
اٌؼشت ٟاٌجذ٠ذ .

ص٣

يف انذكزي انتاسعت نالحتالل

استههاو دروس االحتالل يف تىاصم اجملابهت واجلهاد

حسني عباس املىسىي

ذّش ػٍٕ١ا ٘زٖ األ٠اَ اٌزوش ٜاٌراعؼح الحرالي اٌؼشاق ف ٟاٌراعغ ِٓ ٔ١غاْ ػاَ  3002تؼذ تذء اٌؼذٚاْ ػٍ ٗ١في ٟاٌؼييشِ ٓ٠يٓ رراس
ِٓ اٌؼاَ راذٗ ٚ ،اٌّماِٚح اٌؼر١ذج ٌج١يٕا اٌثاعً ٚشؼثٕا األتٌٍ ٟؼذٚاْ فِ ٟؼاسن اَ لصش اٌعاس٠ح ِٚؼاسن إٌاصش٠ح ٚاٌىفً ِٚؼشويح
اٌّطاس اٌخاٌذج اٌرٚ ٟاجٗ فٙ١ا ِماذٍ ٛاٌحشط اٌجّٛٙسٚ ٞفذائ ٛ١صذاَ األتطاي اٌمٕاتً إٌ٠ٚٛح اٌرىر١ى١ح األِ١شو١ح اٌير ٟذيز٠ة اٌثييش
ٚاٌيجش ٚاٌحجش تصذٚس ػاِشج تاألّ٠اْ تحش٠ح اٌؼشاق ٚاعرمالٌٗ ِٕٚ ،ز  َٛ٠احرالي اٌؼشاق في ٟاٌراعيغ ِيٓ ٔ١يغاْ ػياَ  3002تاشيش
ِجا٘ذ ٚاٌثؼث ٚاٌّماِٚح االظطالع تّّٙاذ ُٙاٌجٙاد٠ح ظذ اٌّحرٍٚ ٓ١ػثش ذغغ عٕٛاخ ِرشػح تاٌرعح١ح ٚاٌجٙاد ٚاٌفذاء ذّىٕيٛا ِيٓ
دحش اٌّحرٍٚ ٓ١إ٠ماع اٌٙضّ٠ح إٌّىشج ت٘ٚ ، ُٙا ُ٘ ٛ٠اصٍ ْٛجٙادُ٘ اٌٍّحّي ٟظيذ ِخٍفياخ االحريالي األِ١شويٚ ٟتٛجيٗ اٌيصف٠ٛح
اٌفاسع١ح ٚػّالئٙا ٚحر٠ ٝرحمك ٔصش اٌؼشاق اٌّث ٓ١ػثش االعرٍٙاَ اٌٌ ِٟٛ١ذسٚط ِجاتٙح االحرالي اٌثغ١ط ٚحر ٝاٌرحش٠يش اٌيياًِ
ٚاٌؼّ١ك ٚاالعرمالي إٌاجض ٚاٌّع ٟف ٟدسٚب إٌٛٙض ٚاٌرمذَ ٚاالٔطالق ف ٟغش٠ك اٌؼطاء اٌثش .

تصاعذ انسخط انشعبي واننضال اجلًاهريي
بىجه حكىيت املانكي انعًيهت

أبناء شعبنا انصابز يستنكزوٌ

عقذ ( يؤمتز انقًت ) يف انعزاق

يف انذكزي انزابعت وانعشزيٍ ملعزكت انفاو اخلانذة

صفاء كاظى انعزاوي

عجً اٌراس٠خ تّذاد ِٓ ٔٛس اٌّآثش اٌجٙاد٠ح ٌٍّماذً اٌؼشال ٟاٌثاعً فِ ٟؼشوح ذحش٠ش اٌفا ( ٚسِعاْ ِثاسن ) في ٟاٌيغاتغ ػييش ِيٓ
ٔ١غاْ ػاَ ٚ 8811اٌر ٟحشس فٙ١ا ِماذٍ ٛاٌحشط اٌجّٛٙسٚ ٞاٌج١ش اٌؼشال ٟاٌثاعً اٌفا ِٓ ٚتشاثٓ االحرالي اإل٠شأٌٙ ٟا ف ٟاٌراعيغ
ِٓ شثاغ ػاَ  8811ػثش اٌم١ادج اٌّثاششج ٌٍشئ١ظ اٌمائذ اٌي١ٙذ صذاَ حغ ٓ١سحّٗ هللا ٚاٌر ٟذُ ذحش٠ش٘ا تضِٓ ل١اع٠ ٌُ ٟرجياٚص
 23عاػح فىأد فاذحح ِؼاسن اٌرحش٠ش اٌىثش ٜاٌر ٟذٍرٙيا ِؼياسن ذحش٠يش صت١يذاخ ٚاٌييالِجح ِٚجٕيِٚ ْٛؼياسن اٌريٛوالخ ٚصيٛال اٌيٝ
ذحم١ك ٔصش اٌؼشاق ٚاالِح ف ٟاٌثآِ ِٓ رب ػاَ ٌٚ ، 8811مذ وأد ِؼشوح ذحش٠ش اٌفا ٚأٚي ِؼشوح ذحش٠ش ألسض ػشت١يح ِغريصثح فيٟ
اٌؼصش اٌحذ٠ث ٚاٌر ٟأرود ٔعاي اٌّماِٚح اٌفٍغط١ٕ١ح ٌرحش٠ش فٍغطٚ ٓ١تٙزا فؤْ ٔصش اٌثآِ ِٓ رب ػاَ  8811أثاس حف١ظيح ِؼيغىش
أػذاء االِح اٌؼشت١ح فىاْ اٌؼذٚاْ اٌثالث ٟٕ١اٌغاشُ ػياَ ٚ 8888اٌحيصاس اٌجيائش ٚاٌؼيذٚاْ األِ١شوي ٟاألغٍيغ ٟاٌيص ٟٔٛ١ٙاٌفاسعيٟ
ٚاحرالي اٌؼشاق ػاَ ٚ ، 3002تزٌه فاْ ِجا٘ذ ٚاٌثؼث ٚاٌّماِٚح ٚأتٕاء شؼثٕا األتي٠ ٟيغرٍِ ّْٛٙؼيأ ٟاٌيزوش ٜاٌشاتؼيح ٚاٌؼييشٓ٠
ٌرحش٠ش اٌفا ٚف ٟاعرثّاس ٔصش اٌّجا٘ذ ٓ٠األتطاي ف ٟذشو١يغ اٌّحرٍ١يٓ ٚاٌحياق اٌٙضّ٠يح اٌّيشج ٌٙيُ ٚاٌريصذٌٍ ٞيصف٠ٛح اٌفاسعي١ح
ٚاٌرم٠ٛط إٌٙائٌٍ ٟؼٍّ١ح اٌغ١اع١ح ِٛٚاصٍح ِغ١شج اٌجٙاد ٚاٌرحش٠ش ٚحر ٝاٌظفش إٌٙائٚ ٟاٌحغُ اٌّث. ٓ١

ص٤

حساب الشعة



فساد اىقَة رة أ ناْا ةٔ ٗفةا

مةو فةساد

اإلعالم املوايل

سلمان الشعبي

وتكمين األفواه
مسية األنصاري

فيقةح وة فا منٍ٘ة اىَاىنةٜ

اىعَٞية ٍْةس تةْ ٍ ِٞيٞةةالاو اىةحٗنلاو ٍةِ نٍة٘اه اىةةيعف اىع ا ة ٜفة ٜناةةال
ات َات ٖا ىعقح ٍؤتَ اىقَ ف ٜاىع ا

ٖةح

يٖٞةا

و فا منٍ٘ اىَاىن ٜاىعَٞي ٍري  053دٗنل ىةَةا

نرةءاا اىةي

ٗلاما وءقاو اىءساد ت  ٙةر نٍاّة

اةحاد ٗٗاالاو االةااه ٗاىريةحٝاو ٗفة٘

أ اإل ةالً

ميٖا ٍن ف اىعَٞو ّ٘ل ٛاىَاىن ٜألة ا
اىعَ٘نو يْاً ٍِ اىي ماو اىحقٞقٗ ٞاىَٕ٘ٞ

 ٞاىفا ءة

اتَ ٔ و ٝحم اىْ٘ٝ٘ٞلك تاَٝف ااٍةٞة مةٞة

وةٖ ٓ أ ن ة ٜلمةاأ ذ اىةس ٝ ٛقارةٚ

اىَ٘اى ٜذ ىقاا احٍاتٔ ى ف ِٞٝو٘لم ٕسٓ اىةحةنةٍ٘ة

ٗىقةح نتة ٕةسا

اىرا س ٗإظٖال دٗل ٍؤتَ اىقَ فة ٜإرةءةاا اةا ة

أ اىْح  ٝذ نمح نوح ا ٔ اىق٘ه " ىقح نّعَا يْٞا أ اىقَ ذ ْعَٖةا اىنية ٞم ٍتةاو
اىَال ٍِ ِٞٝاىحٗنلاو ٗى يقْ ٜقَ ٖا ي ٚاىيعف رةامناً تةاا اً اةس أ ٝةا

اىةَةاىةنة ٜاىة ةا ةعة

ي ٚمح تة٘اا

لعف ٝا طٞخ ذ " .

اىي

 ٞاىفا ء

ي ٚمنٍ٘ة

ىيَح ي ِٞانٍ ٞماُ اىَٖفٍٗٗ ِٞاى ء٘ ٝاىةءةالتةٞة
ٍقا و ٍْ ٗتا و اإل الً غٞة

نذا اوةد

اىةَة٘اىةٞة

اى عر ٍِ ٞاىحي٘ل ٗتاط ٞن َاه ٍؤتَ اىقةَة



ياا ّءقاو ل اا ٍتاو اىرحنو ٗل طاو اىعْق ٗااغة ا

نغ ا

اىَن رٞة ٝةا ىٖةا ٍةِ

! ..؟ مَا نفادو وحٞء اىْ٘ٝ٘ٞلك تاَٝف أُ منٍ٘ اىَاىن ٜوة فا ٍيٞةُ٘

دٗنل ىي اا اىفٕ٘ل فقط ْٕٗاك ٍال ِٞٝاا ٝاً ٗاالاٍةو ية ٚمةح تعرة ٞاىة حٞء
ٗنورحا احاد تجْاً مر ٞاً ٍٗال ِٞٝاىحٗنلاو اىني ٞم و فا ٕحلاً إراف اى ٚطة
اىط

ٗاىجس٘ل ٗتعطٞو دٗا ة اىحٗىة ىَةحم نتةر٘ك ٗ نيةظ إ ة ٍة انلتءةاك

اىَء ا ف ٜنتعال اىَ٘اد اىاسا ٗ ٞاى٘ ٘د ٗتعطٞو ا٘ا  ٞاىسٞالاو ف ٜاىي٘الك .

اً اإل الً اىَ٘اى ٜحٗلٓ ف ٜاى اطٞ



ياا ّءقاو اىءْاد

اىقَ فْاد

اىنر  ٙتحا ذلٝع تإٔٞيٖا نت قراه اىةي٘ٞ

اى لٞح ٗاىي ٞاتُ٘ ٗفيسطٝ ٍٞ ِٞحٝاُ ٍ 033ي ُ٘ٞدٗنل .

ي ٚتنَةٞةٌ

ااف٘آ اىس ٛتَالتٔ منٍ٘ اىَاىن ٜاىعَٞي

ةحةق

ٗتا و اإل الً غ ٞاىَؤتَ م أٗاٍ ٕةا ٗ ةحةق ن ةْةاا
لعرْا اى ا

ٍْٖٗا اى ع  ٌٞي ٚم

اى جة٘اه غةٞة

اىَعيِ اىَ افق نّعقاد ٍؤتَ اىقَ اىَ ٝةف ٗاىةسٛ
ت ترا ي ٚقح ٓ نٗ نفيا اى ٔٞاىعحٝح ٍِ اى ءقاو
اىسٞاتٗ ٞاىَاىٗ ٞان

فةٍ ٜؤتَة

ٗ ةح

اد ٝاى ٍْ ٜحا ىيحةنةاً
ةية ٚمسةاأ

اىع أ اىصّ٘ اىس ِٝمي ٗا اىَؤتةَة

ٍ يح اىيعف اىع ا ٍٗ ٞ ٍٗ ٜس قةرةو اىةعة ا
ٗانٍ .



ياا اىْءقةاو اىَص ة

ىال ةالً اىَ٘اىة ٜىحنٍ٘ة اىَةاىن ٜاىعَٞية ٗاىةسٛ

اتَ ٔ ْ٘او اإل الً اىعاىَ ٜاإل الً اىة اٍا ةِ اىءةساد اىحنٍ٘ة ٜةة 053
ٍي ُ٘ٞدٗنل ٍقا و م ٍاُ اإل الً اىَةس قو ةِ اىَةيالم
ٍؤتَ اىقَ



فة ٜتاطٞة ن َةاه

ٕٗنسا ٕ٘ اإل الً ٗان فال .

نفادو ٍ ادل ٍ٘ث٘

ٍ 474يٞةُ٘ دٗنل حجة ت٘لٝةح نتةيح
اا

نٗم اّ ٞىيع ا ٗ طو اى ءق ٕسٓ اىَة م اىء ٝةق فةالٗ
ااتح ٍِ ٕسٓ اى ءق ٍعطٞاً ن  ٜلماأ وٖ اىَاىن ٜم ٔ اى  ٜحٕةا
ح
ّفلاً ٝس ٞاً ٗنٗغ وحل اىَةاىن ٜرةح اا وة ٜاىةس ٛتة٘الدو ااارةال ةِ إ اى ةٔ
سرف ٕسٓ اى ءق اىعجٞر اىا ٝر ٗماّا اىقسَ
َن ف اىَاىنٗ ٜاا

و ٜاىس ٛفةاا ٍةِ اىاَْٞة

وةٗ ٜاّةٔ اتة أث

 ِٞلواه اا َاه اىَ ترطِٞ
اإلٝةاأ ٕٗنةسا اوةرد ٍ عٖةحٗ

اىَة ا ص ٗاىَالٕةٍ ٜةة٘لد ٛنتةيح ىحنٍ٘ة اىعَةالا اااةساا ٗلة اىريٞة ٍةةا
ٝيحل .

ٍِ اىَ صيءٗ ِٞنلرآ ااٍٗ ِٞٞاىسٍْ ِٝح٘ا ّءسٌٖ
وء اى حءٗ ِٞٞاإل الٍٕٗ ِٞٞةٌ ىةٌ ٝةحلمة٘ا ٍةِ
اى حاف ٗاإل الً أ اىظ ا ٖا ذ ٗتينٌ ٍٖةااه اا ةحال

اُ ٗاالم اىحفاك ن ٍا وءق ٍة لة م نٗم اّٞة ٘ ٝاىةٚ

نوحا ٖا ندالم اىَ ا ص ٗاىَالَٕ ٜرية

ٗفٕ ٜسا اىَجاه واىا ٗواىا عض اى٘و٘ٓ اىناىحة

ف ٜاى٘ ا اىس٘ٝ ٛاوو ف ٔٞم ةاأ ٗند ةاا ٗوةحةءةٞة٘
اىَقاٍٗ اىراتي وٖادٌٕ َحاد ن الٌٍٖ اى  ٜتيح
نال اىَجإحٗ ِٝتسإٌ ٍسإَ فا ي
و ا ٌ اىَح يٗ ِٞميءا ٌٖ اى ةٖةاٝةْة

فة ٜفيةد
ٗاى ةءة٘ٝةٞةِ

اإل ٝاّٗ ِٞٞوالٗام منٍ٘ اىَاىن ٜاىةعةَةٞةية

ٗفةٜ

تر  ٞن ْاا لعرْا حقا ق ٍس ٞم اىجٖاد ٗاىة ةحة ٝة
ٗم  ٚاّرالج ورد اى ء ٗاى ح ٝة اىةنةاٍةو ٗتةأمةٞةح
ات قاله اىع ا

ٗ ٘دتٔ اىحقٞقٞ

اىقٞاد ٛفٍ ٜسٞة م ّيةاه انٍة
اىْٖ٘

ٗاى قحً ٗانلتقاا .

ىةَةَةالتة

دٗلٓ

اىةعة ةٞة

وة٘أ

ص٥

نض البيان الذي أطدرته قيادة قطز العزاق
حول مؤمتز القمت العزبيت املشبوه

ين
ن ال َّر ِ
ن الل ّ ِ
ح َ
و ال َّر ْ
تِ ْ
ح ِ
س ِ
و ِ
ب الثَ ْعثِ ال َ
االشتِ َراكي
ع َرتي
ِ
ْ
ح ْز ُ

ح ع َرتِي ٌ
ُأه ٌ
خالِذَج
حذَج
ح ًَا ِ
راخ رِسالَ ٍ
ح َ
ُ

قيادج قطر العراق

ًحذج حريح اشتراكيح

هكتة الثقافح ًاإلعالم

شعثنا يرفض ًيذين هؤتور ( القوح ) الوشثٌه
ًسيجيض تذاعياتو الخطيرج على هصير ًهستقثل العراق ًاالهح

يا أتناء شعثنا الصاتر الوجاىذ
يا أتناء اهتنا العرتيح العظيوح
ٌمذ اسزٕفز اٌحٍف األٍِشوً اٌصهٍىًٔ اٌفبسسً وً ِب فً جعجزه ِٓ ِخططبد وِٕبوساد ٌعمذ ِؤرّش اٌمّخ اٌعشثٍخ اٌّشٌت
فً ثغذاد  ،عجش اإلٌعبصاد األِشٌىٍخ اٌّزىارشح ٌٍحىبَ اٌعشة اٌخىٔخ ٌحضىس اٌّؤرّش واٌزىافمبد األٍِشوٍخ اإلٌشأٍخ ٌذعُ حىىِةخ
اٌّبٌىً اٌعٍٍّخ اٌزً اسزّبرذ عٍى عمذ اٌّؤرّش فً ثغذاد ِ ،زىهّخ فً رٌه اٌمةذسح عٍةى ِٕحهةب اٌةةشعٍخ اٌّضعىِةخ
اٌزً رشٌذ اغزصبثهب عٕىح عجش ِب ِٕحزه ٌٍعذٌذ ِٓ اٌحىبَ اٌعشة اٌخىٔخ ِةٓ مِةىاي واِزٍةبصاد عٍةى حةربة ةشواد اٌةةعت
اٌعشالً وسٍبدح اٌعشاق واسزمالٌه فً اطبس اٌصفمبد اٌّةةجىهخ اٌةزً جةشد ثٍةٓ ثعةء هةؤكا اٌحىةبَ وحىىِةخ اٌّبٌىةً
اٌعٍٍّخ  ،ووبْ ِٓ ثٍٓ رٍه اٌصفمبد اٌّةجىهخ صٌبسح اٌّبٌىً ٌٍىىٌذ لجً أعمةبد اٌّؤرّةش ورفشٌطةه ثةبسع اٌعةشاق ؤفطةه
وِىأئه وِجبسوزه إلٔةبا ِب ٌرّى ٍِٕبا ِجبسن وغٍك إٌّفز اٌجحشي اٌىحٍذ ٌٍعشاق اٌّؤدي ٌٍخٍٍج اٌعشثً .

ص٦

يا أتٌاء شعثٌا الوقذام
أيها العرب الٌجة ويا شرفاء العالن
ىا إنكم لد ػاينتم مجسياخ ًًلائغ المؤتمس اليصيل في مضامينو المثتسسج ًتياناتو الجٌفاء ًالكلمااخ المتيافتاح السصيالح لسء ااء الٌفاٌ
تما فييا التخسصاخ الٌلحح للؼميلين المالكي ًالطالثاني ًشمنو الخاطف ًالار

اااث نمناو ىادز ملياازاخ الادًنزاخ مان لماٌا

الا

الؼسالي  ،تاإلضافح لحمالخ الممغ ًانػتما التؼسفي الٌا ؼح النطاق ًتؼطيل الحياج في ميا ينيا اافح منر ما يمسب مان ػا

ؼة

سج لياا

ًمنيا تؼطيل الدًائس ًالمدازض ًالجامؼاخ ًلطغ الطسق ًالجاسٌز الممسًناح تحماالخ التفتياي اليٌماي لادًز الماٌاطنين فاي المناطاك
المحاذيح لطسيك المطاز الدًلي  ،فضال ً ػن انزتفاع الفاحي ًالجنٌني أل ؼاز الماٌا الذرائياح ًالمؼيا

يح ًفاسر حاضس التجاٌا

المؼلن في تذدا في يٌ ػمد المؤتمس ً ،ترلك تحٌ ىرا المؤتمس المسية الى نممح تجاسع مسازتاو الا

ؼة الؼسالاي اماا ًصافيا لتنااء

شؼثنا الطيثٌث ًػثسًا ػن اشد صيغ ان تنكاز ًالسفض لمؤتمس الممح الم

الذياس

ثٌه ً يٌاصلٌث جيا ىم الظافس إلجياار تداػياتاو الخطايسج

ػلى مليس ًمستمثل الؼساق ًانمح ًإشالح لناز الطؼنح المسمٌمح التي ًجييا حكا الؼسب الخٌنح الرين حضسًا المؤتماس المسياة ًالار
يثمى ًصمح ػاز في جثينيم في ًافؼو ًلىدافو ًغايتو ال
ًالؼدًاني السافس المتنكس لجيا ال

ؼة الؼسالي الر

سيسج ألتناء ال

لم ًلن يذفس ليم ىرا المٌلف الخياناي

ؼة الؼسالي ًمماًمتو الثا لح لالحتال األميساي تل لم ًلن يذفاس ليام ماٌالفيم الما

لتمديم الدػم ًالؼٌث للؼدًاث ػلى الؼساق ًاحتاللو ًمٌاصلح ىره المٌالف ًاأل ًاز الخيانيح الم
ًاللييٌنيح الؼالميح ًالكياث اللييٌني ًايساث اللفٌيح ًػمالئيم من لمثا

ينح الياا

ينح تتنفير مخططاخ لميسااا اإلمثسيالياح

الؼميلين المالكي ًالطالثاني ًغايسىم مان الخٌناح ًالؼماالء

األلصا .
ًليؼلم ىؤنء الخٌنح اليم انو لم ًلن يستطيؼٌا تؼمدىم ليرا المؤتمس الم

ثٌه النيل من لٌج شكيمح لتناء شؼثنا ًلن يناالٌا مان زًحاو

الجيا يح الؼاليح ًمٌاصلتو لمسيسج الجيا ًالتحسيس ن تثماز لفؼالو الجيا يح في تساياغ المحتليان انميساااث ًالحااق اليصيماح المنكاسج
تيم ًفي مٌاصلح مجاتيتو لتسااتيم ػلى اللؼد المخاتساتيح ًاللٌجستيح ًالسيا يح ًالدتلٌما يح ًانلتلا يح اافح فضال ػن مجاتيتاو
الحاشمح لللفٌيح الفاز يح ًػمالئيا األذنء ًالتمٌيض التا ًالنيائي للؼمليح السيا يح المخاتساتيح ًإيماع جصاء ال
ًإلامح حكم ال

ؼة التؼد

الديممساطي الحس المستمل ًالمساىمح الفاػلح في مسيسج النضا

الحضازج اإلنسانيح .
الوجذ لشهذاء العراق واالهح األترار .
والخزي والعار للعوالء هي خىًح شعثهن واهتهن .
ولرسالح اهتٌا الخلىد
قـيـادج قــطــر الـعــراق
هكتة الثقافح واإلعالم
 ٩٢آرار  ٩١٠٩م
تغـذاد الوٌصىرج تالعـز تإرى هللا

ؼة الؼاا

تقلصامياا

المٌماي لالماح الؼستياح ًلػاالء صاس

ص٧

القمة النقمة

يب سًٛذ ثبنقًخ انعشثٛخ كبَذ فشصخ دكٕيةخ انًةبنك ٙانعًٛهةخ نزة عٛذ ( عملياتهاا لقممييال قلا

عالء الياسري

يل لقييلعار عاعي تا يي

حمالت لالعتماالت لقىلسيل لقنطاق وإعالن لقيطلل وحظي لقتجىلل غيي لقميله فر لقما ن لقييلعيال لقمذاة ال قطي ا
لقمطار ) فضال ً عٍ صشف يئبد انًال ٍٛٚيٍ انذٔالساد ثم يهٛبساد انذٔالساد عجش انسُز ٍٛانًبضٛز ٍٛيةضبف انٓٛةب صةتقبد انةتشكبد
نجالٔصح دكٕيخ انًبنك ٙانعًٛهخ ٔقذ صبدت رنك كهّ رعطٛم نهذٛبح ف ٙكبفخ يٛبدُٓٚب يًب أدٖ انٗ اسرتبع ثبْض ف ٙأسةعبس انًةٕاد
انغزائٛخ ٔانًعٛتٛخ ٔنقذ عجش انعشاق ٌٕٛاألثبح عٍ ٔصتٓى نٓزِ انقًخ ثبنُقًخ يٍ عهٗ شبشبد انتةضبئٛبد ٔيعهةٕو يةب نٓةزِ انقًةخ
انُقًخ يٍ رذاعٛبد خطٛشح عهٗ ي ٛش ٔيسزقجم انعشاق ٔااليخ عجش رُتٛز انذكبو انعشة انخَٕخ إلٚعبصاد أيٛشكةب ثذةضٕس يمرًةش انقًةخ
ف ٙثغذاد إلضتبء انتشعٛخ انضائتخ عهٗ دكٕيخ انًبنك ٙانعًٛهخ ثٛذ اٌ أثُبء شعجُب عجشٔا عٍ سفضٓى ٔاسزُكبسْى نعقذ ْزا انًمرًةش
ف ٙثغذاد ف ٙيذبٔنخ ثبئسخ يٍ انذهف األيٛشك ٙان ٓ َٕٙٛانتبسس ٙنتك طٕق انعضنةخ عةٍ دكٕيةخ انًةبنك ٙانعًٛهةخ انًمرًةشح
ثأٔايش ان تٕٚخ انتبسسٛخ ٔسٚثخ االدزالل األيٛشكٔ ٙف ٙرنك كهّ أخطش رٓذٚذ أليٍ انعشاق ٔانخهٛج انعشث ٙثم ٔنأليٍ انقٕية ٙانعشثةٙ
ثشيزّ ثٛذ أٌ َضبل شعجُب ف ٙانعشاق سٛكزسخ دكٕيخ انًبنك ٙانعًٛهخ ٔسٛكزسخ َةضبل شةعجُب انعشثة ٙفة ٙثقٛةخ أقطةبس االيةخ
انعشثٛخ انذكبو انخَٕخ انعشة انز ٍٚنطخٕا ججبْٓى ثعبس رضكٛخ دكٕيخ انًبنك ٙانعًٛهخ ٔانُ ش أثذاً دهٛف انعشاق ٔااليخ .

االنهيار املتسارع للعملية السياسية

عبد الرمحن منري

االدزشاة ٔصم رسٔرّ ث ٍٛأطشاف انعًهٛخ انسٛبسٛخ ثعٛذ ْضًٚخ انًذزه ٍٛااليٛشكبٌ ٔاَةسذبثٓى االضةطشاس٘ يةٍ اسل انعةشاق ثتعةم
انضشثبد انقبصًخ نًجبْذ٘ انجعث ٔانًقبٔيخ ٔيب د م َزٛجخ طجٛعٛخ ٔيُطقٛخ نٓضًٚخ انًذزهٔ ، ٍٛنعم يٍ أجهةٗ رعةبثٛش االدةزشاة
ث ٍٛأطشاف انعًهٛخ انسٛبسٛخ إصذاس انعًٛم انًبنك ٙنًزكشاد االعزقبل ٔدجت انثقخ عٍ أطشاف انعًهٛخ انسٛبسٛخ ٔجعجعخ ادزًةبل
عقذ يب ٚسًٗ ( انًمرًش انٕطُ ْٙٔ ) ٙجعجعخ ثال طذ ، ٍٛفج ٍٛأخز ٔشذ ٔاَعقبد اجزًبعبد يب سًٛذ ثبنهجُخ انزذةضٛشٚخ اعهةٍ
عٍ رأجٛم ْزا انًمرًش انعزٛذ أٔ االجزًبع أٔ انًهزقٗ دست انزسًٛبد انًخزهتخ انز ٙرطهقٓةب األطةشاف انًزة بسعخ داخةم انعًهٛةخ
انسٛبسٛخ ٔر بعذ ان شاع ث ٍٛدكٕيخ انًبنك ٙانعًٛهخ ٔدكٕيخ يب ٚسًٗ ( إقهٛى كشدسزبٌ ) ٔر بعذ انز شٚذبد انُبسٚخ ٔاالرٓبيةبد
ٔانسجبة ٔانتزبئى عهٗ أعهٗ يسزٕٚبد أطشاف ان شاع ٔانز ٙأشبعذ ٔرتٛع أجٕاء انتزُخ انطبئتٛةخ ٔانعشقٛةخ ثةم ٔاالقززةبل انعشقةٙ
ٔانطبئت ٙكم رنك ٚجش٘ ٔسظ ر بعذ انسخظ انتعجٔ ٙانززيش انجًةبْٛش٘ ٔاسةع انُطةبق ضةذ دكٕيةخ انًةبنك ٙانعًٛهةخ ثةسجت
ر بعذ يعذالد انتقش ٔانجطبنخ ٔاسزًشاس َٓت أيٕال انتعت انعشاقٔ ٙثشٔاد انعشاق ٔاسزًشاس انزغهغم ٔانُتةٕر انة تٕ٘ اإلٚشاَة ٙفةٙ
انعشاق ٔسشقخ َتظ انعشاق رنك كهّ ٔضع انعًهٛخ انسٛبسٛخ ف ٙطشٚق االَٓٛبس انًزسبسع ٔانسقٕط انذزًةٔ ٙانُٓةبئ ٙثتعةم جٓةبد
انتعت ٔانجعث ٔانًقبٔيخ انجبسهخ ٔانقٕٖ انٕطُٛخ ٔانقٕيٛخ ٔاإلساليٛخ انًُبْضخ نالدزةالل ٔانة تٕٚخ انتبسسةٛخ ٔدكٕيةخ انًبنكةٙ
انعًٛهخ ثًب ٛٓٚئ األجٕاء نًٕاصهخ يسٛشح انجٓبد ٔانزذشٚش انكبيم ٔانجُبء انٕطُٔ ٙانثٕس٘ انتبيم ٔيٕاصةهخ يةسٛشح انُةضبل انقٕيةٙ
ناليخ انعشثٛخ ٔيسبًْزٓب انتبعهخ ف ٙأعالء صشح انذضبسح اإلَسبَٛخ .
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هكتة الثمافح واإلعالم
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الشفيك العزيز الوجاهذ عزج اتشاهين األهيي العام للحزب والمائذ األعلى للجهاد والتحشيش والخالص الىطني

تحيح الشفمح والجهاد والوحثح واإلخالص
ٚغزُى رفبقكى يضؤٔل ٔأػضبء يكزت انثقبفخ ٔاإلػالو ف ٙقٛبزح قطر انؼراق نهحزة فرصخ حهٕل انؼٛدس انردبيش ٔاندضز ٍٛنًٛدالز
انجؼث نٛزقسيٌٕ انٗ يقبيكى انجٓبز٘ انؼبن ٙثأصًٗ آٚبد انزُٓئخ ٔانزجرٚك فْ ٙدهِ اندهىرٖ انًًَٕٛدخ ٔانؼزٚدزح فد َ ٙدضكى
َٔ ٕس رفبقكى انًٛبي ٍٛاألصالء  ،يضزهىر ٍٚثٓهِ انًُبصجخ يحطبد يضٛرركى انُضبنٛخ انطٕٚهخ يده ىُزدى ادجبثيب ٚبفؼدبي زر دذ
ذطٕاركى انُضبنٛخ ف ٙانسٔر ٔصبيراء ٔركرٚذ ٔثغساز ٔإػسازٚخ األػظًٛخ ٔقٛبزح انزُظٛى انطالثٔ ٙزٔرىدى انًدوٕٓز فد ٙيجبثٓدخ
انضهطخ انسٚكزبرٕرٚخ انقبصًٛخ ٔاػزقبنكى ف ٙانًٕقف انؼبو ٔ ،ىدهنك زٔرىدى انجدبرب إثدبٌ دٕرح انثدبيٍ يدٍ ادجبن فد ٙانزُظٛدى
انحزثٔ ٙف ٙقٛبزح انحرس انقٕي ٙنقطبع انرصبفخ ف ٙان ضم ٔثبة انوٛد ٔاألػظًٛدخ ٔانًٓسٚدخ ٔرٛرْدب يدٍ األحٛدبء انجغسازٚدخ
األصٛهخ ٔ ،يقبٔيزكى انًوٕٓزح نهرزح انزورُٛٚخ انضٕزاء ف ٙيقر انحرس انقٕي ٙف ٙان ضم ٔيجبثٓخ

الٔبح انضهطخ انؼبرفٛخ

انًررسح ثجطٕنخ ٔإثبء ٔاًى ٔيببال رفبقكى األصالء ٚزهىرٌٔ يُبقجٓب انربنسح .
ٔنى ٚثُكى ب كى يغ رفبقكى ف ٙيؼزقالد ان دضٛهٛخ ٔذهدف اندضسح ٔرٛرْدب يدٍ يٕاصدهخ

ٓدبزىى زاذدم اندضجٌٕ ٔانًؼزقدالد

ٔذبر ٓب ف ٙرُظًٛبد انحزة ف ٙثغساز ٔانًكزت انؼًبنٔ ٙانًكزت ان الحٔ ٙف ٙانكرخ ٔانحرٚخ ٔرٛرْدب يدٍ ثقدبع ثغدساز ػدضٕاي
ف ٙقٛبزح فرع ثغساز ٔ ،فبرصبي يغٕاراي يٍ ٕار رًٕب يغ انرفبق انجٕاصدم انًرحدٕي ٍٛأحًدس حدضٍ انجكدر ٔاندوٓٛس صدساو حدضٍٛ
ٔصبنح يٓس٘ ػًبط ٔانوٓٛس نّ ٚبص ٍٛريضبٌ ٔرٛرْى .

ص٩

ثم قٕادتكم عثش مُقعكم عضُاً فٓ قٕادج الحضب مىز عام  8691المغٕشج الضساعٕح َاإلصالح الضساعٓ َأدَاسكمم المموٍُد ج فمٓ
مواسٔع الذَأح َالذلمج َغٕشٌا َحممالخ العمما الموعثٓ َفمٓ قٕمادج َصاسج الذإ ،مح ك َدَسكمم المموٍُد عمضٕذاً ل شفٕم
الوٍٕذ صذام حغٕه مه مُقع وائة أمٕه عش القطش َوائة سئٕظ مج ظ قٕادج الثمُسج مىمز المغادط عموش ممه تممُص عمام
 8696ك َمجاتٍح العذَان اإلٔشاوٓ الغاشم فٓ قادعٕح العشب الثاوٕح َمقاَمح الخُوح فٓ صمححح الخٕاومح َالغمذس عمام  8668ك
َدَسكم الموٍُد فٓ دحشٌم فٓ الثصشج َمٕمغان َرْ قماس َالمغ ٕماوٕح َكشكمُي َغٕشٌما ممه محافعماخ العمشا
مجاتٍتكم لعذَان الح ف األمٕشكٓ األط مغٓ المصٍُٕوٓ الحاسعمٓ َاحتمالع العمشا

َممه ثمم

عمام َ 3002قٕمادتكم العمافشج لممغٕشج

الجٍاد َالتحشٔش َتشكٕع المحت ٕه االمٕشكمان َئقماا الٍضٔممح المىكمشج تٍمم َمُاصم تكم لقٕمادج ٌمزي الممغٕشج تُةمً المصحُٔح
الحاسعٕح َعمالئٍا األ،غاء .

أيها انرفيق انًجاهذ انعزيز وانىفي
ان سفاقك المحثٕه مغؤَع َأعضاء مكتة الثقافح َاإلعالم ٔعاٌذَي عٍذ المىاضم ٕه األَفٕماء َاألصمالء فمٓ المزكشِ الخاممغح
َالغتٕه لمٕالد الثعث ع ّ تىحٕز مقُلتكم الشائعح " الجٍاد ٌُ ٌُٔمح الثعمث َعقٕذتمً َثقافتمً " فمٓ ،طماتكم لمذِ لقائكمم
كُكثح مه مقات ٓ الثعث فٓ رْ قاس َلقائكم مع سفاقكم مغؤَع َأعضاء مكتة الثقافح َاإلعالم فٓ الخامظ َالعوشٔه ممه
كاوُن الثاوٓ فٓ تغذاد مذٔىح الغالم َتُةٍٕاتكم الغذٔذج لٍم تتطُٔش العما اإلعالمٓ َالثقافٓ .
وعم أٍٔا الشفٕ

المجاٌذ الكشٔم األصٕا ٔعاٌذي سفاقك المٕامٕه مغؤَع َأعضاء مكتة الثقافح َاإلعالم ع مّ مُاصم ح الجٍماد

الحكشْ َالثقافٓ َاإلعالمٓ َحتّ الىصش العافش المثٕه .

َالّ أمام ع ّ طشٔ

الجٍاد المقذط لتحقٕ

أٌذاف الثعث التاسٔخٕح فٓ الُحذج َالحشٔح َاالشتشاكٕح .

َلشعالح امتىا الخ ُد .

رفاقكى انخهص
يسؤول وأعضاء يكتة انثقافة واألعالو
في قيادة قطر انعراق نهحزب
أوائم نيساٌ ٢١٠٢و
تغذاد انًنصىرة تانعز تإرٌ هللا

ص٠١

مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
حٕاصم انجٕرة حقدٚى ْذِ انزأٚت انخ ٙحعزض حعزٚفاث ببعط انًصطهشاث ٔانًفاْٛى انفكزٚت ٔانضٛاصٛت انًضخقاة ينٍ يعٛنٍ انفكنز انٕغُنٙ
ٔانقٕئ ٙاالَضأَ ٙانخ ٙال حًجم بانعزٔرة حعزٚفاً بعجٛاً َصٛاً ٔاًَنا ْن ٙيزٚبنت ينٍ اكنز انشنزد ٔاقٛندة انبعنت ٔاصنخزاحٛذٛخّ انضٛاصنٛت
ٔيٕايفّ ٔحطبٛقاحٓا  ،بم اٌ بععٓا ٚعبز حعبٛزاً ديٛقاً ٔشايال ً اٍ يٕيف انشزد ٔرؤٚخّ انفكزٚت ٔاالصخزاحٛذٛت ٔ ..حٓدف ْذِ انزأٚنت اننٗ اغُنا
ثقاات انًُاظه ٍٛانبعجٔ ٍٛانًذاْدٔ ٍٚإًو انٕغُ ٍٛانعزائ ٍٛٛانًُاظه ٍٛانعنزد انًُاْنع ٍٛنالسخنالل بنم ٔاًنٕو ابُنا شنعبُا انًذاْند
انصابز ٔنخكٍ نٓى خٛز يع ٍٛا ٙظم انخشٕ ّٚانفكز٘ ٔانضٛاصٔ ٙانجقاأ ٙاالاالي ٙانذ٘ ًٚارصّ انًشخهنٌٕ ٔاًالهٓنى ان ٙابنشر صنٕر
انخزٛٚف ٔانخعهٛم بًا ٚنضااد ْنإال اهنٗ حُفٛنذ يتططناحٓى انخديٛزٚنت ظند انعنزأ .االينت  ..رنن اٌ اكزَنا ٔاقٛندحُا اننخًْ ٙنا َبزاصناً
نًًارصاحُا انضٛاصٛت ٔبًا ُٛٚز غزٚقًٓا ٔٚهًًٓٓا انعزو اهٗ اٌ حكنٌٕ ان ٙانًنضاراث اننصاهبت ٔانتنٛزة نبهنٕف اْنداآا انٕغُٛنت ٔانقٕيٛنت
انتٛزة ٔاْ ٙذِ انًزسهت انذٓادٚت يٍ يضٛزة شعبُا انظاازة انخٚ ٙخعزض آٛا يفٕٓو انشزد ٔانًًارصاث انشزبٛت انٗ ابشر صٛغ انخنشّٕٚ
ا ٙظم االسخالل ٔيًارصاث اًالهّ اهٗ صعٛد انعًهٛت انضٛاصٛت انًٓخزهت ٔصُخُأل اْ ٙذا انعدد يفٕٓو " صفشت حبندا ٔصنفشت حُخٓنٙ
".

صفحة تبدأ وصفحة تنتهي
ا ٌٜحُطٕ٘ صفشت يٍ حارٚخ َٓعخُا انعزبٛت ٔصفشت ددٚدة حبدا حُطٕ٘ صفشت انععفا انذٚ ٍٚقابهٌٕ يصاهب اننٕغٍ بانبكنا صنفشت انُفعٛٛنٍ
انذ ٍٚيألٔا دٕٛبٓى ٔكزٔشٓى ثى يانٕا  " :ال داا ٙنهعذهت كم شٚ ٙخى بانخطٕر انبط " ٙصفشت انذبُا انذٚ ٍٚعخزإٌ بفضاد انًذخًنر ارا
يا خهٕا ألَفضٓى سخٗ ارا خزدٕا انٗ انطز .كإَا أل يٍ ٚطأغئ راصّ نٓذِ انًفاصد ٔحبدا صفشت ددٚدة صفشت انذ٘ ٚذابٌٕٓ انًعنعالث
انعايت ببزٔدة انعقم ٔنٓٛب اإلًٚاٌ ٔٚذاْزٌٔ بفكزْى ٔنٕ ٔيف ظدْى اْم األرض دًٛعا ٔٚضٛزٌٔ ا ٙانشٛاة ازاة انُفٕس كًا نٕ كإَا انٙ
غزف َٕيٓى ْإال ْى انذٚ ٍٚفخخشٌٕ الٌ آد انبطٕنت ٔاكاد ايٕل آد انطفٕنت الٌ انُنء اننذ٘ ٚخأْنب انٛنٕو نندخٕل انًعزكنت ننّ صند.
األغفال ٔصزاسخٓى إٓ ال ٚفٓى يا ٚضًَّٕ ( صٛاصت ) ٔال ٚصد .اٌ انشق يشخاح انٗ بزاينر ٔانقنعٛت انعادننت اننٗ حكخنى ٔدًذًنت ٔسٛناة
ْإال صخكٌٕ خطاً ٔاظشاً ٔيضخقًٛاً ال از .ب ٍٛباغُٓا ٔظاْزْا ٔال حُايط بٕٚ ٍٛيٓا ٔايضٓا اال ٚقال اٍ اسدْى ( َعى اَّ صنارٔ .نكُنّ
ٚتدو ٔغُّ ) ٔال ٚقٕدٌٔ ا ٙانصبار يظاْزة ٔٚأكهٌٕ ا ٙانًضا اهٗ ياهدة انظانً ٍٛانصالبت ا ٙانبأس صفت يٍ ادم صفاحٓى اال ٚقبهنٌٕ
ا ٙاقٛدحٓى ْٕادة ٔال ٚعزإٌ انًضاٚزة اارا رأا اٌ انشق ا ٙدٓت اادٔا يٍ ادهّ كنم انذٓناث األخنزٖ ٔبندال ً ينٍ اٌ ٚنضعٕا إلرظنا كنم
انُاس اغعبٕا كم يٍ ٚعخقدٌٔ بتطأْى ٔاضادْى آَى يضاة اهٗ اَفضٓى يضاة اهٗ غٛزْى ارا اكخشفٕا ا ٙاكنزْى خطنأ ردعنٕا اُنّ
غٛز ْٛابٔ ٍٛال خذه ٍٛالٌ غاٚخٓى انشقٛقت ال اَفضٓى ٔارا حبُٕٛا انشق ا ٙيكاٌ اَكز يٍ ادهّ االبٍ َاباِ ْٔذز انصدٚق صدٚقّ ْإال انٛنٕو
يهٛهٌٕ ٔربًا اصبشٕا ا ٙغداً ايم ارا يا اصطديٕا بانًصااب انخ ٙحُخظزْى ٔرأا انٕٚالث بٓى ٔانهعُاث حُصب إ .رؤٔصٓى ٔنكنٍ انًنضخقبم
نٓى الَٓى ٚفصشٌٕ اهٗ يشااز يال ٍٛٚانُاس انذ ٍٚيص انظهى انضُخٓى .
اٌ األصهشت انخ ٙحٓدد ْذا انُء كجٛزة ٔيتخهطت ٔثًت صالر اينعٗ ينٍ اننضذٍ ٔانخعنذٚب ْنٕ صنالر اننبزٔدة اننخٚ ٙقابهنّ بٓنا بعنط
يٕاغُٔ ّٛاالبخضايت انضاخزة انخٚ ٙذٛبٌٕ بٓا اهٗ َداهّ ٔسًاصخّ آَى صٛقٕنٌٕ ْ ( :إال األغفال ٚهعبٕا بزْت يٍ اننزيٍ ٔٚشنأنٕا حُنأل
انقًز بأٚدٓٚى انقصٛزة اٌ انٕاير كفٛم بارداآى انٗ انعقم ) ٔنكٍ ٔادب ْذا انُء ٚقع ٙبأٌ حزٚدِ بزٔدة يٕاغُ ّٛغٛزة ٔاًٚاَناً ٔاٌ ٚذكنز
اٌ بقا بالدِ سخٗ ا ٌٜا ٙحأخزْا انًعٛب ْٕ يٍ دزا ْذِ االبخضايت انضاخزة انخٚ ٙخضهز بٓا انععفا كهًا داناْى انٕادنب ٔاصنخٛقع
ا ٙظًاهزْى صٕث انشق نٛضج انبطٕنت داهًاً ا ٙانًٓادًت بم يد حكٌٕ كذن ا ٙانصبز ٔانجبناث ٔنٛنضج اننشذاات ان ٙيشاربنت انعندٔ
انظاْز٘ اشضب بم ئًَا ْ ٙاٚعاً ا ٙيشاربت انعدٔ انباغُ ٙا٘ اٌ ٚشارد انًز اَ ٙفضّ انٛأس ٔانفخٕر ٔانش ٔسب انزاست ٔانْ ٙنذا
انعٓد انذدٚد انذ٘ بداث حباشٛز صبشّ حتخهخ ا ٙاٜاق َزٚد اٌ حكٌٕ انُٓعت ٔاالصخٛقاظ ا ٙكنم إاغفُنا اننشزٚفت ٔيٕاْبُنا انعانٛنت ال اٌ
حُشصز انٛقظت ا ٙااغفت ٔاسدة ظٛقت نى ٚعد ٚزظُٛا اٌ َضًر رن انشتص ٔغُ ٙارا ننى ٚكنٍ ان ٙانٕينج َفنضّ ئَنضاَاً يُنٕراً افٛنف
انُفش كزٚى انتهق اانعاغفت انٕغُٛت ارا نى حكٍ يصشٕبت بٓذِ انصفاث يد ال ٚكٌٕ غٛز يذزد كزِ نألدُب ٙأ حعصب نًذْب دٌٔ اخز ْذِ
نٛضج غاٚخُا نضُا َطهب االصخقالل نُعزل اٍ ببقٛت انشعٕد َٔقٛى صداً بُُٛا ٔب ٍٛانًدَٛت اإلَضاَٛت نُعٕد انٗ دٛفت انًاظنَ ٙخذنذٖ
يُٓا كاندٚداٌ نضُا َصبٕ انٗ انشزٚت نُعٛء ا ٙانفٕظٗ كانبدٔ أ َزدر انٗ ظالو انقزٌٔ انٕصطٗ اَُنا َطهنب االصنخقالل ٔانشزٚنت الًَٓنا
سق ٔادل يبم كم شٔ ٙألًَٓا ٔصٛهت إلغال .يٕاْبُا انعانٛت ٔيٕاَا انًبدات كًٛا َشقق اهٗ ْذِ انقطعت يٍ األرض اننخْ ٙن ٙبالدَنا
غاٚت كم اَضاٌ اإلَضاَٛت انكايهت .

ص١١

نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق

مبناسبت الذكزى اخلامست والستني مليالد البعث
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وحذج حشيح اشتشاكيح

قيادج قطش العشاق
هكتة الثقافح واإلعالم

في الزكشي الخاهسح والستين لويالد الثعث
فكش ثىسي خالق  ..وهىيح جهاديح أصيلح

يا أتناء شعثنا الوجاهذ
يا أتناء اهتنا العشتيح الوجيذج
ذحن عوِٜا اهٖٜى اهزكشٗ اهخاًسح ٕاهسرٍٖ هٌٜالد اهثعث ذِظٌٜاا وًٖٜاا رٖسٛاا س
اهٌؤاس أحٌذ ًٜرٜن عاو

اسذ اهالاش اهشاااه ٚاهاز ٙتارش تاْ اهشدٜا

اه ا اذ

سحٌْ هللا ٕاهز ٙكاٍ ذارشٛحا عوٌٜاا هرِاوا اخ اهٖاواع اهعشتا ٚس ٕكاُاد أٓذاداْ دا ٚاهٖحاذج ٕاهحشٛاح

ٕاالشرشاكٜح اهشد اهعوٌٕ ٚاهثٖس ٙعو٘ ٕاوع االارعٌاس ٕاالارعثاد ٕاهرجض ح ٕاهرخوف .
ٕه ذ سذ اهثعث ترِظ ٌْٜعو٘ اًراذاد ارس

اهعشتٜاح دلاشّ اه ًٖا ٚاهِاٜش ر ٙاهٌا اً َٜاهذ ٌٛشاالٜاح ٕاالشارشاكٜح س كٌاا

ًٌاسااذْ عو٘ صعٜذ اهِ ام اهٖحذٕ ٙصذوٜح اهرضاًْ تع ٜذذْ اه ًٖٜح دخا

ُ اال ال ٓاٖادج دٜاْ

اسذخ

اذ ارُظٌاح اهش عٜاح ٕاهٌراسو ح

ٕاهٌسرثذج س ٕدجش رٖسذ 8 ٚشثاال د ٚاهعشاق ٕ  8آراس د ٚاٖسٛا عاى  ٕ 3691آذ إلخاشا ًٜثااق اهٖحاذج اهثالرٜاح تٜاَ ًارش ٕااٖسٛا
ٕاهعشاق د ٚاهساتع عرش ًَ ُٜساٍ ًَ رهك اهعاى اه٘ حٜض اهِٖس .
ٕتسثة ٖٓٛح اهثعث اهٖالِٜح ٕاه ًٖٜح ارصٜوح ُ ٖتٔد رٖسج اهثاًَ ًَ شثاال تشدج اهثاًَ عرش ًَ ذرش َٛاهثااُ ٚاهاسٖداع عااى 3691
ٕاهر ٚاتٔٔا اهحضب تئسادج أصٜوح ٕٕاصن ُ اهْ

ذٓا حر٘ ذاجاٜش راٖسج اهثعاث دا ٚاهعاشاق راٖسج اهاساتع عارش  -اهثالرٜاَ ًاَ ذٌاٖص

اهعظٌٜح س ٕاهر ٚشٜذخ تٌِجضاذٔا اهراًخح د ٚاإلصالح اهضساع ٚاهجزسٕ ٙتٜاٍ 33آراس ٕاهحن اهاسوٌ ٚاهاذ ٌٛشاال ٚهو ا ٜح اهلشدٛاح
ٕوشاس ذأًٜي اهِاط اهخاهذ ٕاهرٌِٜح اهعٌالوح ًٕسٜشج اهثِاع االشرشاك ٚدًٜ ٚاد َٛاهحٜاج االورارادٛح ٕاال رٌاعٜاح ٕاهسٜاااٜح ٕاهث ادٜاح
ٕاهعسلشٛح ٕاهٌعِٖٛح كادح تٌ أًِٜا اهذ ٌٛشاالٜح ٕأد ٔا اه ًٖ ٚاهٌررن تشٕح االًح ٕاهٌارٖح عو٘ إًلاُاذٔا اهثرشٛح ٕاهٌادٛاح كاداح س
ٕوذ ذشاد د ٓزّ اهر ث ٜاخ ٕاهٌِجضاخ تاُثثاق ُظشٛح اهعٌن اهثعثٜح اهر ٚأسا٘ أاسٔا شٜٔذ اهحج اركثش اهشدٜ
سحٌْ هللا ٕاهرً ٚثود ذ ٖٛشا هالش اهثعث عثش أحلاى اهرااعن ت َٜدلش اهثعث ٕع اعاخ ًسٜشج رٖسذْ اهظادشج .

اه ا ذ صذاى حاسَٜ

ص٢١

ٔبعبب أصانت ْٕٚت انثٕزة انٕطُٛت ٔانمٕيٛت ٔاالشخساكٛت جٕبٓج بأخطس اندظائط ٔانًؤايساث فأظخُفس يؼعكس اػداء االيت كلم يلا فلٙ
جؼبخّ يٍ يخططاث إلجٓاض َٓضّ االيت انخ ٙحجعدث ػهٗ ازض انؼساق انطاْسة  ،فكاٌ انؼلدٔاٌ اإلٚساَل ٙانشاشلى انلر٘ دلسِ أبُلاء
شؼبُا ٔجٛشُا انباظم ػبس ثًاٌ ظُٕاث يخسػاث بانخضذٛت ٔانجٓا ٔانفداء حكههج بانُصس انٕطُٔ ٙانمٕيل ٙانًبٛلٍ فل ٙانثلايٍ يلٍ
ػاو ٔ ، 8811كاٌ ْرا انُصس انًب ٍٛيدػاة نشٍ انؼدٔاٌ انثالث ُٙٛانشاشى ػاو  8888انر٘ از فِٕ بانذصاز انجائس نًدة ثالثت ػشس ػايلا
خخًِٕ بؼدٔاٌ انذهف األيٛسك ٙانصٓ َٕٙٛانفازظٔ ٙادخالل انؼساق  ،فاَبسٖ انبؼث نًمأيلت االدخلالل األيٛسكل ٙدصبلا يجاْلدا يمأيلا
لدو ػبس ظُٕاث انًمأيت انخعغ انشٓداء حهٕ انشٓداء  ،فمد لدو أي ُّٛانؼاو انسفٛك صداو دع ٍٛزدًّ هللا شٓٛدا ػهلٗ يلربخ دسٚلت
ٔكسايت انؼساق ٔػصة االيت ٔػد يٍ أػضاء لٛا حّ ٔبُعبت ػانٛت يٍ كا زِ انًخملدو ٔ 841أنلف شلٓٛد يلٍ ػًلٕو انًُا له ٍٛانبؼثٛٛلٍ
األبطال .
ٔبرنك حؼًدث يعٛسة انجٓا ٔانخذسٚس بدياء انشٓداء انبؼثٔ ٍٛٛشلٓداء فلصائم انًمأيلت انباظلهت كهٓلا ٔ يلاء اكلثس يلٍ يهٛلٌٕ َٔلصف
انًه ٌٕٛػسالٔ ، ٙلد أفصخ انسفٛك انًجاْد ػصة ابساْٛى األي ٍٛانؼاو نهذلص ٔانمائلد األػهلٗ نهجٓلا ٔانخذسٚلس ٔانخلالن انٕطلُ ٙػلٍ
األػًدة انفكسٚت ٔانؼمائدٚت نهًعٛسة انجٓا ٚت ف ٙكساض ظخساحٛجٛت انبؼث ٔانًمأيت  ،كًا أكد فل ٙخطابلّ األخلٛس فل ٙكلإٌَ انثاَلٙ
انًا  ٙندٖ نمائّ كٕكبت يٍ يُا ه ٙانبؼث ف ٙذ٘ لاز اٌ انجٓا ْٕ ْٕٚت انبؼث ٔػمٛدحّ ٔثمافخّ ٔ ،برنك حخضخ انلصهت انجدنٛلت بٛلٍ
فكس انبؼث ٔػمٛدحّ انسظانٛت ٔب ٍٛيعٛسحّ انُضانٛت باحجاِ ٔ غ أفكازِ ٔيبا ئّ ف ٙدٛص انخطبٛك ٔانًًازظت انفؼهٛلت ٔ ،انلخ ٙجلعدحٓا
انؼطاءاث انفكسٚت نما حّ ٔكٕا زِ ٔيُا هٔ ّٛانؼطاءاث انفكسٚت ٔانعٛاظٛت ٔانخُظًٛٛت نًؤحًساحّ انمطسٚت ٔانمٕيٛت .

يا أتىاء شعثىا المكافح
يا أحرار العرب والعالم أجمع
نمد حًكٍ انبؼث ػبس فكسِ انمٕئ ٙانسظان ٙانثٕز٘ ٔانًبدع ٔانخالق حأكٛد ْٕٚخّ انجٓا ٚت األصلٛهت ػلبس لطؼلّ األشلٕاط انًًٓلت يلٍ
يعٛسة انجٓا ٔانخذسٚس ٔ ،انخ ٙحكههج بٓصًٚت انًذخهٛلٍ االيٛسكلاٌ ٔحلعازع آَٛلاز ػًهٛخٓلى انعٛاظلٛت انًخابساحٛلت ٔبلسٔش حلشسذيٓا
ٔاَمعايٓا ٔحصاػد االدخساباث ب ٍٛأطسافٓا ٔ ،انخ ٙنى حفهخ أيٛسكا اإليبسٚانٛت ٔانصفٕٚت انفازظٛت ٔانصَٕٓٛٛت انؼانًٛت ٔانكٛلاٌ انلصَٕٓٙٛ
ٔانذكاو انؼس انخَٕت يٍ حص ٍٛٚصٕزحٓا ػبس غطاء يؤحًس انمًت انًشبِٕ ٔانًًصق ٔ ،انر٘ صؼد يٍ انؼًهٛاث انجٓا ٚلت نًجاْلدٔ انبؼلث
ٔانًمأيت صٕ دعى انُصس انُٓائ ٙانًبٔ ٍٛاظخكًال حذسٚس انؼساق ٔاظخمالنّ انخلاو ٔزفؼلّ يلٍ جدٚلد نلٕاء انسظلانت انؼسبٛلت انخانلدة
زظانت اإلظالو انًخجد ة نإلَلعاَٛت جًؼلاء ْٔ ،لا ْلْٕٚ ٙلت انبؼلث انجٓا ٚلت حخجهلٗ َاصلؼّ ْٔاجلت فل ٙػٛلد حأظٛلعّ انخايلط
ٔانعخ. ٍٛ
انًجد نشٓداء انبؼث ٔانًمأيت ٔانؼساق ٔااليت األبساز .
حذ ّٛنسٔح انسفٛك انمائد انًؤظط أدًد يٛشٛم ػفهك زدًّ هللا .
ٔحذٛت نسٔح شٓٛد انذج األكبس انسفٛك انمائد صداو دع ٍٛزدًّ هللا .
حذٛت انجٓا نهسفٛك انًجاْد ػصة ابساْٛى األي ٍٛانؼاو نهذص ٔانمائد األػهٗ نهجٓا ٔانخذسٚس ٔانخالن انٕطُٔ ٙنمٛلا ة انبؼلث ٔكلٕا زِ
انًخمديت ٔيُا ه ّٛكافت .
ٔانخص٘ ٔانًٕث نهًذخهٔ ٍٛػًالئٓى األذالء يٍ خَٕت شؼبٓى ٔايخٓى .
ٔنسظانت أيخُا انخهٕ .
قـيـادج قــطــر الـعــراق
مكتة الثقافح واإلعالم
في الساتع مه ويسان 2102م
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