االفتتبحٍخ

ٌتصبعد انغهٍبٌ انشعجً  ..وختتًر حلظخ احلسى
ٗرصاػد غل٘اى شؼثٌا األتٖ الذٕ ُػزف توسيس٘سزذسَ السةس سا س٘سح
الطْٗلح توحطاذِا الةثزٓ هٌذ ثْرج السؼسيسزٗسي الس سالسدج ّثسْرج
هاٗس ػام ّ 1491ثْرج  19ذوْس ػام ّ 1491ثْرج الياتغ ػيز -
الثالث٘ي هي ذوْس ػام  1491تةل ها ذرضوٌَ ُذٍ الويس٘سزج هسي
ذضح٘اخ س ٘ح ّالرٖ ذضو د تٌج٘غ الدم الطِْر ػثز سسٌسْاخ
الجِاد الولحوٖ الوٌصزهح الرٖ ذةللد ترزك٘غ الوحرل٘ي األّغاد
إٗقاع الِشٗوح الوٌةزج تِن ّذحق٘ق ًصز الؼزاق الرارٗ ٖ الةسثس٘سز
ت زّج آخز جٌدٕ أه٘زكٖ هحرل فٖ الحادٕ ّالثالث٘ي هي كاًْى
أّل الواضٖ ّهؼاًاج شؼثٌا ػثز سٌْاخ كس سا سَ السداهسٖ فسٖ
هقاّهح اال رالل كاًد ّها سالد هؼاًاج هزكثح اهرشج فِ٘ا الجسِساد
ّالرضح٘ح تالٌ س توجاتِح ػٌد الوحرل٘ي ّػوالئِن هي شرسٔ
ػول٘اخ الرجْٗغ ّاإلفقار ّالرِج٘ز ّالحزهاى هي اتيس خسدهساخ
الواء ّالةِزتاء ّالْقْد فٖ ُذا الص٘ف القائض تسوسا ًسؼمسد هسي
غل٘اى أتٌاء شؼثٌا الذٗي ػثزّا ػي س طِن الِادر فٖ ذظاُزاخ
أتٌاء الثصزج ًٌّْ٘ٓ ّالدْٗاًس٘سح ّتسدسداد ّاالًسثسار ّغس٘سزُسا هسي
هحافظاخ الؼزاق الصاتزج فٖ الْقد الذٕ ٗرسثسارٓ فس٘سَ أ سزاف
الؼول٘ح الي٘اس٘ح الوٌِارج تالرصارع ف٘وا تٌِ٘ن ػثز الرصزٗحساخ
اإلػاله٘ح ّالظِْر الدػائٖ الوثِزج فٖ شد ّجذب ها ٗيسوسْى
( سحة الثقح ) ّّرقح اإلًسال ّاالػسرسزافساخ الصسزٗسحسح ػسثسز
الؼزاق فٖ الْقد ذدس
االذِاهاخ الورثادلح تالٌِة الؼلٌٖ لٌ
فَ٘ اليجْى ّالوؼرقالخ تأ زار الؼزاق هي أتٌائَ الثزرج ّشثساتسَ
ٗقضْى أ لٔ سٌْاخ ػوزُن فٖ األقث٘ح الوظلوح ذحد سس٘سا
الجالدٗي هي الؼوالء ّالسوسزذسشقسح ّػسلسٔ اهسح ( السوس سثسزٗسي
اليزٗ٘ي ) هي سق الوراع ّكل الك ّالؼو٘ل الوالةٖ ّسهسزذسَ
الضالح ٗثحثْى ػي ها ٗيوًِْا دّرج ثالثح السروزار ذيسلسطسِسن
تزقاب أتٌاء شؼثٌا ّهْاًلح ًِة ثزّاذَ  ..ت٘د أى هسزجسل غضسة
اليؼة الؼزاقٖ الحل٘ن تاخ ٗدلٖ ّذزاكود هؼاًاذَ الرٖ تلسدسد
لحظح االخروار ّالحين الثْرٕ ّالرٖ سرط٘ح تؼزّش الؼسوسالسح
أذق سْرج الحل٘ن أاا غضة ألًِا ال ذسثسقسٖ
ّال ٘اًح ّقدٗوام ق٘ل
ِ
ّال ذذر هي الثاغ٘ي دٗارا ّػلٔ الثاغسٖ ذسدّر السدّائسز ّأى غسدا
لٌاظزٍ قزٗة .

انثىرح

انرفٍق اجملبهد
عزح إثراهٍى
ٌتهقى تهنئخ
انرفٍق املنبضم عهً انرٌح
انسنهىري عضى انقٍبدح

انقىيٍخ أيني سر قٍبدح قطر
انسىداٌ

وٌتهقى تهنئخ انرفٍق

يسؤول يكتت انثقبفخ
واإلعالو انقىيً

وانرفٍق يسؤول وأعضبء
يكتت انثقبفخ واإلعالو

يف قٍبدح قطر انعراق نهحزة
ملنبسجخ حهىل شهر ريضبٌ
املجبرك

ص٢
أبٌبء شعبٌب يىاطلىى هطبلبتهن بىقف عوليبث

أسسة حتسيس جسيدة الثىزة تهٌئ األهني العبم للحصة السفيق اجملبهد

بإطالق سساح األسسي واملعتقلني

العظين

اغتيبل قبدة البعث وجيشٌب الببسل ويطبلبىى

عصة إبساهين ببلركسي السابعت والعشسيي لٌظس الثبهي هي آة

ًض بسقيت التهٌئت التي بعثهب السفيق املٌبضل علي السيح السٌهىزي
عضى القيبدة القىهيت أهني سس قيبدة قطس السىداى
مبٌبسبت ذكسي ثىزة متىش اجمليدة وحلىل شهس زهضبى املببزك

بسى هللا انردًٍ انردٛى
بًُاسبت ركرٖ ثٕرة تًٕز ٕٚ /ن 8691 ٕٛانًجٛذة ٔيمذو شٓر ريضاٌ انًبارن فمذ تمذو دسب انبعث انعربٙ
االشتراك ٙاألصم ف ٙانسٕداٌ ف ٙبٛاَّ بانتذٛت نهرفٛك انًجاْذ اٜي ٍٛانعاو نهذسب ٔنهرفاق انًُاضه ٍٛأعضاء
انمٛادة انمٕيٛت ٔلٛادة لطر انعراق ٔألعضاء انذسب ٔجًٕٓرِ ٔأصذلائّ ٔألبُاء أيتُا كافت ٔ..تمذو بتذٛت خاصت
نهًعتمه ٍٛف ٙسجٌٕ االدتالل ٔعًالئّ ٔف ٙسجٌٕ األَظًت انذٚكتاتٕرٚت انفاسذة ٜٔسرْى ٔأسر انشٓذاء
األكرو يُا جًٛعا كًا تردى انذسب عهٗ رٔح انمائذ انًؤسس ٔانمائذ انشٓٛذ ٔشٓذاء انذسب ٔاٜيت ٔأكذ دتًٛت
اَتصار جًاْٛر أيتُا فَ ٙضانٓا انذءٔب ٔانصبٕر انًًٕٓر بذياء انشٓذاء ف ٙيعركتٓا ضذ لٕٖ االدتالل ٔانتذخم
انخارجٔ ٙاألجُبٔ ٙضذ أَظًت انٕصاٚت ٔانتسهط ٔانتبعٛت ٔانتجسئت ٔانتخهف .
عه ٙانرٚخ انسُٕٓر٘
عضٕ انمٛادة انمٕيٛت
أي ٍٛسر انذسب بانسٕداٌ

ص٣

نص ثرقيخ انتهنئخ
انتي ثعثهب انرفيق يسؤول يكتت انثقبفخ واإلعالو انقىيي
مبنبسجخ ثىرح  ٣۰ - ٧١متىز اجمليدح
انرفيق املنبضم عسح إثراهيى األيني انعبو نهحسة وقبئد اجلهبد يف ارض اجلهبد

تاظوي ًّياتح ػي زفالي في هكرة الثمافح اإلػالم المْهي للحصب ًرمدم لكن ّلوٌاضلي حصتٌا الوجاُديي في
الؼساق ّالْطي الؼستي تخالص الرِاًي لوٌاظثح ذكسٓ ثْزج االًجاشاخ الؼظوىٔ ثىْزج  03-71ذىوىْش – يىْلىيىْ
الوجيدج  ،هؤكديي أى حصتٌا الؼظين كاى ّظيثمٔ طليؼح لِرٍ األهح الؼظيوح في ذىحىمىيىك هىاو ّطىوىْحىاخ
ّذطلؼاخ الجواُيس الؼستيح في الديومساطيح ّالؼدالح ّ ،اى هعيسج الرحسيس الري ذىمىْنًّىِىا ذىوىثىأل زّ األهىح
ًِّضرِا الحديثح  ،فؼِدا هٌا جويؼا ػلٔ هْاصلح الٌضاو تكافح إشكالَ هي اجأل ذحسيس األزض ّالىثىسّاخ ّطىسن
كافح إشكاو االظرؼواز ّذٌظيف األهح هي إهساض الديكراذْزيح ّالفعان ّالرخلف .
أى ثْزج  71ذوْش ذوثأل في ضويس األهح كلِا ذجستح ًاجحح تكأل الوماييط في اًجاشاذِا الكثيسج الري ًفرخس ًّؼرىص
تِا ّ ،لْال ذلك لوا ذجشود أهسيكا ّهؼِا أزتؼْى نّلح ػٌاء ّذكاليف شي أشسض ّاكىثىس حىسّب ًىِىايىح الىمىسى
الواضي ّهطلغ المسى الجديد ػلٔ الؼساق ّذْجد تاحراللَ ّذفجيس أظسع هماّهح في ذىازيىا الىؼىالىن ًىظىوىِىا
ّفجسُا حصتٌا ّاًرِد تِصيوح أهسيكا الودّيح ّاػرسافِا تالفشأل  ،فثْزج ذوْش الري ٌُدظِا الثىؼىه ُىي الىرىي
جؼلد تٌجاحِا ّاًجاشاذِا ّذمدهِا ّذثثيد أزكاًِا لْٓ االظرؼواز ذحشد لْاُا لوحازترِا هثاشىسج ألًىِىا حىسزخ
الشؼة ّثسّاذَ ّهِدخ لرحسيس تميح األهح .
ػاغ حصتٌا الؼظين حصب الثؼه الؼستي االشرساكي .
ػاشد الوماّهح الؼستيح في كأل هكاى خصْصا في الؼساق ّفلعطيي .
الوجد ّالخلْن لوٌِدظي ثْزج  71ذوْش الوجيدج ّفي همدهرِن السفيميي احود حعي الثىكىس ّالشىِىيىد صىدام
حعيي .

انرفيق يسؤول يكتت انثقبفخ واإلعالو
 / ٧١متــىز ٢١٧٢ /

ص٤

ًص ثزقيخ التهٌئخ إىل الزفيق اجملبهد احلجيت عزح إثزاهين
األهني العبم للحزة والقبئد األعلى للجهبد والتحزيز واخلالص الىطٌي مبٌبسجخ شهز رهضبى الكزين
ْ َ
َ َ
ْ ُ َ ْ
حِزة الجعثِ العزثي االشتِزاكي
قيبدح قطز العزاق
هكتت الثقبفخ واإلعالم
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احدح ااد رِسبلخ َبلِدح
أهخ عزثِيخ و ِ
وحدح حزيخ اشرتاكيخ
َ

َ
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يب أيهب الذِيي آهٌىا كتِت عليكن الصيبم كوب كتِت على الذِيي هِي قجلِكن لعلكن تتقىى
اٌشفُك اٌّجبهذ اٌذجُت ػضح إثشاهُُ األُِٓ اٌؼبَ ٌٍذضة واٌمبئذ األػًٍ ٌٍجهبد واٌزذشَش واٌخالص اٌىطٍٕ اٌّذزشَ
رذُخ اٌشفمخ واٌجهبد واٌّذجخ اإلخالص
َزمذَ سفبلىُ ِغؤوي وأػضبء ِىزت اٌثمبفخ واإلػالَ فٍ لُبدح لطش اٌؼشاق ٌٍذضة ثأدش اٌزهبٍٔ وأطُت اٌزجشَىبد ثّٕبعجخ لشة دٍىي شهش سِضبْ
اٌّجبسن واٌزوشي اٌشاثؼخ واألسثؼُٓ ٌثىسح  03-71رّىص اٌؼظُّخ .
خشجزمُ
ٔذُُىُ ؤهٕئىُ ثذٍىي شهش اٌظجش واٌثجبد واإلَّبْ واٌجهبد ؤغززوش ِؼىُ جهبد اٌذضة وجهبدوُ فٍ اٌزهُئخ ٌثىسح  71سِضبْ اٌججبسح َىَ
ُ
ِٓ اٌغجٓ ٍِزذمُٓ ثشفبلىُ اٌثىاس فٍ االػظُّخ واٌفضً واٌشطبفخ اٌزٍ شهذد ِمبوِزىُ اٌجطىٌُخ ٌشدح اٌثبِٓ ػشش ِٓ رششَٓ اٌثبٍٔ اٌغمىداء
وِٓ ثُ ٔضبٌىُ فٍ ِؼزمالد خٍف اٌغذح واٌفضٍُُخ وغُشهب  ..وِٓ ثُ ِغبهّزىُ اٌفبػٍخ ودوسوُ اٌّزُّض فٍ ٔضبي اٌذضة فٍ ِىزجٍ اٌمؼمّمبي
واٌفالدُٓ ٌٍذضة ولُبدح فشع ثغذاد واٌّشبسوخ اٌفبػٍخ فٍ ثىسح اٌغبثغ ػشش  -اٌثالثُٓ ِٓ رّىص ثبئشاً الزذبُِب ِؤِٕمبً شمهم دذ ثمذوسومُ أٌمزمؼمشضمٍ
اٌجطىٌٍ سفُمىُ وأخُىُ شهُذ اٌذج األوجش اٌشفُك اٌمبئذ طذاَ دغُٓ سدّه هللا وسدُ سفبلىُ أدّذ دغٓ اٌجىش وطبٌخ ِهذٌ ػّبػ وسفمُمممىمُ
اٌشهُذ طه َبعُٓ سِضبْ طُت هللا ثشاهُ فٍ اٌزوشي اٌشاثؼخ واألسثؼُٓ ٌثىسح اٌغبثغ ػشش  -اٌثالثُٓ ِٓ رّىص ووٕزُ ِؼهُ فٍ طٍُؼخ ثمىاس رمّمىص
وواطٍذ ِغُشح اٌثىسح فٍ لُبدح اإلطالح اٌضساػٍ واٌثىسح اٌضساػُخ فٍ اٌشَف فٍ ِشبسَغ اٌذواَخ واٌذٌّج وغُشهب.
وّب لذرُ ِغُشح اٌؼًّ اٌشؼجٍ اٌظبفشح وواطٍزُ ٔضبٌىُ ػضُذاً وعبػذاً إَّٔبً ٌشفُمىُ اٌشهُذ طذاَ دغُٓ سدّه هللا دزً اٌؼذواْ واالدمزمالي
فذٍّزُ ساَخ اٌجهبد اٌٍّذٍّ ولذرُ اٌذضة وفظبئٍه اٌجهبدَخ وفظبئً اٌّمبوِخ اٌٍّزذّخ ثهب ػجش رغغ عٕىاد ِزشػبد رىٍٍذ ثٕظش اٌؼشاق واألِمخ
اٌزبسَخٍ ثبٌهضَّخ إٌّىشح ٌٍّذزٍُٓ األِشَىبْ وهشوثهُ فٍ اٌذبدٌ واٌثالثُٓ ِٓ وبٔىْ األوي اٌزٌ وبْ ثذك ػُذ اٌؼشالُُٓ جُّؼبً وَىَ أزظمبسهمُ
اٌّجُٓ .
اٌزبسَخٍ ُ
أَهب األر اٌؼضَض واٌشفُك اٌّجبهذ اٌذجُت
وهب أزُ رذذوْ سوجٕب رجىٌىْ ثطبح اٌؼشاق فٍ واعظ ورٌ لبس وِذبفظبد اٌؼشاق وٍهب وأخُشهب وٌُظ آخشهب اجزّبػىُ ثشفبلىُ اٌمّمٕمبضمٍمُمٓ فمٍ
ثغذاد ػبطّخ اٌّجذ اٌزٍُذ ػبطّخ اٌششُذ اٌخبٌذح ِجظشَٓ سفبلىُ ثبٌىعبئً اٌىفبدُخ ٌّجبثهخ رشوبد االدزالي األُِشوٍ ودٍفبئه اٌظهبَٕخ واٌفشط
اٌظفىَُٓ وػّالءهُ ِٓ أطشاف اٌؼٍُّخ اٌغُبعُخ اٌّزهبوَخ  ..ؤذٓ أر ٔهٕئىُ ثذٍىي شهش سِضبْ اٌّجبسن واٌزوشي اٌشاثؼخ واألسثؼُمٓ ٌمثمىسح -71
 03رّىص اٌؼظُّخ ورىاطً جهبدوُ ػجش اٌغجغ واٌخّغُٓ ػبِبً إٌّظشِخ ؤغجظ أٔفغٕب ثٍمبءاره اٌّذججخ ِؼٕب ورجظُشن اٌذائُ إَبٔب ثمهمىَمخ اٌمجمؼمث
اٌجهبدَخ فبٌجؼث أَّبْ وػمُذح وجهبد وّب ثظشرٕب ثؼشك ِجبدا اٌجؼث ورؼشمهب ؤذٓ ػًٍ دسة اٌجؼث اٌشدت عمبئمشوْ ورمذمذ ٌمىاء لمُمبدرمىمُ
اٌزبسَخُخ ٍِزذّىْ .
اٌّجُٓ إْ شبء هللا .
إٌظش
طىة
لبئذٔب
اٌغبٌٍ
اٌؼضَض
ودِزُ أَهب اٌشفُك
ُ
وأْ َٕظشوُ هللا فال غبٌت ٌىُ .
سفبلىُ اٌخٍض
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هجاهدو الثعث والوقاوهح يستنكروى ( التفجيراخ اإلجراهيح )
ويحولىى حكىهح الوالكي العويلح هسؤوليتها

ٚب أبُبء شؼبُب انصببش انًذخسب
ْب ْٕ يسهسم انخفجٛشاث اإلجشايٛت انذايٛت ٚخٕاصم ػهٗ انُذٕ انز٘ حصبػذ فْ ّٛزا انٕٛو ٔف ٙيطهغ شٓش سيضبٌ انًببسن نٕٛد٘ بذٛبة انؼششاث
يٍ انشٓذاء ٕٔٚلغ انًئبث يٍ انجشدٗ ف ٙبغذاد ف ٙانًذًٕدٚت ٔانخبجٔ ٙانذسُٛٛت ٔانثٕسة ٔدٚبنٗ ٔانُجف ٔانذٕٚاَٛت ٔكشكٕن ٔصالح انذٍٚ
ٔاألَببس ٔكشبالء َٔ ُٖٕٛغٛشْب يٍ يذبفظبث انؼشاق ٔيذَّ انصببشة ٔيب ْزِ انخفجٛشاث اإلجشايٛت إال حؼبٛشاً صبسخبً ػٍ انصشاع انًذخذو ب ٍٛأطشاف
انؼًهٛت انسٛبسٛت انًخببشاحٛت ٔػاليت يًٛضة يٍ ػاليبث آَٛبسْب ٔحسببٓب ف ٙانخذْٕس األيُ ٙانًشٚغ انز٘ ٚؼٛشّ انؼشاق كهّ ٔحخذم دكٕيت
انًبنك ٙانؼًٛهت انًسؤٔنٛت انًببششة ػٍ ْزِ انخفجٛشاث انخ ٙببحج حغزٓٚب ف ٙإطبس افخؼبل األصيبث انخ ٙحخْٕى فٓٛب انغطبء انز٘ ٚسخش سٕء
األٔضبع ٔانفسبد انًسخشش٘ انخ ٙحسببج ف ّٛيًبسسبث ْزِ انذكٕيت انؼًٛهت انًضدٔجت أليٛشكب ٔدهفبئٓب انصٓبُٚت ٔانذكبو اإلٚشاَ ٍٛٛانفشط
انصفٕ. ٍٛٚ
ٔيجبْذٔ انبؼث ٔانًمبٔيت إر ٚذْ ٌُٕٚزِ انخفجٛشاث اإلجشايٛت ٔٚسخُكشَٔٓب اشذ االسخُكبس فأَٓى ٚذًهٌٕ انؼًٛم انًبنكٔ ٙصيشحّ ٔيٛهٛشٛبحّ
اإلسْببٛت انًسؤٔنٛت ػُٓب ٔٚذزسْٔى يٍ يغبت انخًبد٘ ف ٙأسالت ديبء انؼشال ٍٛٛاألببة َٔٓب أيٕانٓى ٔإفمبسْى ٔحجٕٚؼٓى ٔحٓجٛشْى ٔدشيبَٓى يٍ
ابسظ خذيبث انًبء ٔانكٓشببء ٔانٕلٕد فضال ً ػٍ َٓبٓب نثشٔحٓى انُفطٛت ٔأيٕال انشؼب انؼشال ٙػبش يبفٛبث انفسبد انًشحبطت بذكٕيت انًبنكٙ
انؼًٛهت .
ٚب أبُبء شؼبُب انًجبْذ انصبيذ
أٌ ديبء أبُبئكى انطبْشة نٍ حزْب ْذساً فٓب ْٕ غضبكى انؼبسو ٚخصبػذ ْٔب ْٕ سخطكى انشؼبٚ ٙخؼبظى ٔدخٗ ٚبهغ ثٕسحّ انؼبسيت انخ ٙسخطٛخ
بؼشٔش انؼًبنت ٔانبغٔ ٙانطغٛبٌ ٔسخخٕاصم يسٛشة شؼبُب انجٓبدٚت انظبفشة انخ ٙسخٓذو سكبئض انؼًهٛت انسٛبسٛت انًُٓبسة ٔحذمك انخذشٚش
انشبيم ٔاالسخمالل انُبجض نهؼشاق ٔحمٛى دكى انشؼب انخؼذد٘ انذًٚمشاط ٙانذش انًسخمم ٔحسخأَف يسٛشة انبُبء انثٕس٘ انٕطُٔ ٙانمٕيٙ
ٔانذًٚمشاطٔ ٙاالشخشاكٔ ٙاإلَسبَ ٙانشبيم .
انًجذ نشٓذاء انخفجٛشاث اإلجشايٛت ٔانشفبء نجشدبَب ٔانًجذ نشٓذاء انؼشاق ٔاأليت األبشاس .
انخض٘ ٔانؼبس نمخهت شؼبٓى ٔسبسل ٙأيٕانّ يٍ انخَٕت ٔانؼًالء األخسبء .
ٔنشسبنت ايخُب انخهٕد .
قـيـادج قــطــر الـعــراق
هكتة الثقافح واإلعالم
في الثالث والعشريي هي توىز ٕٕٔٓ م
تغـداد الونصىرج تالعـس تإذى هللا
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األستاذ هـــــارون محمـــــد
أصبسد رصشٚؾبد ػعٕ نغُخ األيٍ ٔانذفبع انجشنًبَٛخ ؽبكى انضايهٔ ، ٙانز ٙرؾذس فٓٛب ػٍ إيكبَٛخ أٌ ٚكٌٕ خجش ٔعٕد األي ٍٛانؼبو نؾضة انجؼش ػضح اندذٔس٘ فد ٙثادذاد
صؾٛؾبً  ،ثغجت ظؼف األعٓضح االعزخجبسٚخ  ،انٓهغ ف ٙاألٔعبغ انغٛبعٛخ انؾبكًخ ٔ ،خبصخ ف ٙاالئزالف انؾٛؼٔ ٙدٔنخ انمبٌَٕ .
ثؾكم يُخفط ف ٙيُطمزٓدى ٔخدٕفٓى يدٍ
ف ٙؽ ٍٛأػشة يٕاغٌُٕ يٍ عكُخ ؽ ٙانجزبٔ ٍٚػٍ ايزؼبظٓى َزٛغخ ؽبنخ انٓهغ انزٚ ٙؼٛؾَٕٓب عشاء رؾهٛك انًشٔؽٛبد
ٍ
ؽًالد دْى يزٕلؼخ لذ رطبل يُطمزٓى  ،ثؼذ رشدد أَجبء ػٍ ٔعٕد ػضح انذٔس٘ ف ٙيُطمزٓى .
ٔكبٌ ػضح انذٔس٘ انًطهٕة األٔل نألعٓضح األيُٛخ انزبثؼخ نشئٛظ انؾكٕيخ َٕس٘ انًبنك ، ٙلذ لبل ف ٙثٛبٌ أصذسِ ف ٙانخبيظ يدٍ اندؾٓش انؾدبن ، ٙاَدّ اعزًدغ فدٙ
ثاذاد ثؼذد يٍ أػعبء انؾضة ٔأنمٗ فٓٛى كهًخ أكذ فٓٛب أٌ انؾضة عًٛع ٙلذيبً إللبيخ ؽكى انؾؼت انزؼذد٘ انؾش انذًٚمشاغ ٙانًغزمم .
ٔعجك أٌ دػب انذٔس٘ فَٛ 7 ٙغبٌ  ، 2102ف ٙأٔل ثٛبٌ رهفض َٕٙٚنّ يُز االؽزالل األيشٚك ٙنهؼشاق  ( ،انًمبٔيخ ٔانًؼبسظخ إندٗ يٕاعٓدخ انًدؾشٔع انفبسعد ٙفدٙ
انجالد )  ْٕٔ ،انجٛبٌ انز٘ أظطش سئٛظ انؾكٕيخ َٕس٘ انًبنك ٙانٗ انزْبة انٗ غٓشاٌ ٔ ،ثؾش رذاػٛبد ْزا انًٕظٕع يغ انًغؤٔن ٍٛاإلٚشاَ. ٍٛٛ
خطبة ػضح انذٔس٘ األخٛش انز٘ ظٓش فٚ ْٕٔ ّٛزٕػذ ؽضة انذػٕح ٔسئٛغّ َٕس٘ انًبنك ٙثًصٛش اعٕد  ،اٌ ػضح انذٔس٘ أؽؼم َبسا ف ٙعغذ انُظبو اندؾٛؼ ٙاندصفٕ٘
انز٘ ٚمٕد انؾكٕيخ انؼشالٛخ انؾبنٛخ ٔأسػت سئٛغٓب انز٘ ْشع إنٗ غٓشاٌ ٚغزُغذ ثُغبد ٔخبيُئٔ ٙفٛهك لذط ٔاغالػبد ٔؽدشط خًٛدُ ٙنهٕلدٕف يؼدّ ٔٚدغزغذ٘
يمزذٖ انصذس انًمٛى ف ٙلى نهذساعخ ٔانزغبسح ٔأؽٛبء أخش أٌ ُٚصشِ ثؼذ أٌ ػبػ أٚبيبً ػصٛجخ  ،ال َٓبسِ َٓبس ٔال نٛهّ نٛم ٔ ،يبصال ٚئٍ يدٍ ٔغد ح رهدل انكهًدبد انزدٙ
ٔانًالؽك ٔانًخزف ٙانز٘ د َّٔؿ األيشٚكبٌ ٔاإلٚشاَ ٍٛٛغٕال انغُٕاد انزغغ انًبظٛخ يٍ دٌٔ أٌ ٚغذٔا أصشاً نّ .
انًطبسد
ُ
لبنٓب َبئت صذاو ؽغُ ٍٛ
ٔالٌ َٕس٘ انًبنك ٙػُذِ ( فضّح ) يٍ ػضح انذٔس٘ ٔكى رًُٗ ػهٗ أعٛبدِ األيشٚكبٌ ٔخصٕصب انشئٛظ انغبثك عٕسط دثه ٕٛثٕػ أٌ ٚخهدصِٕ يدٍ ْدزِ ( انجهدٕح ) كًدب
ٚصفّ ف ٙعهغبرّ ٔنمبءارّ ْٔ ،ى نى ُٚمصشٔا أثدذاً فد ٙثؾضٓدى ػُدّ ٔاعدزخذيٕا أؽدذس رمُٛدبرٓى ثًدب فٓٛدب غدبئشاد انشصدذ ٔاالعدزطالع ٔألًدبس انزغدغظ ٔيؼدذاد
غ ) ٙكًب ٚؾهٕ نهجؼض ٍٛٛرغًٛزّ  ،أَّ سعدم ؽدغبع عدٕا تء ارفمُدب يؼدّ أ اخزهفُدب ،
االعزؾؼبس ػٍ ثؼذ ف ٙرؼمجّ ٔيزبثؼزّ ٔنكُٓى أخفمٕا ف ٙيًٓزٓى ٔاصجذ ( انؾ ّ
فمذ َغؼ ف ٙانجمبء ؽٛبً ٚزُمم ث ٍٛيُطمخ ٔيُطمخ ٔث ٍٛيؾبفظخ ٔأخشٖ ثال خٕف سغى أَّ يشٚط َٔصؾّ األغجبء لجم أكضش يٍ ػدؾش عدُٕاد ثبنشاؽدخ ٔػدذو اإلعٓدبد ،
ٔنكٍ كًب ظٓش يؤخشاً ثفٛهى خطبثّ انؾ ، ٙرجذٔ ْٛئزّ ٔك َّ ٚغزؼذ نًؼشكخ ثبرذ لشٚجخ ْٔ ،زِ انٓٛئخ ثشصبَزٓب ٔصٕرّ انٓبدس ٔؽذٚضّ انمدٕ٘ ٔٔلفدخ انزؾدذ٘ اعزًؼدذ
ٔأدخهذ انفضع فَ ٙفظ انًبنك ٙانخبئفخ أصال ً ٔانمهمخ دٔيب ٔعؼهزّ ٚؾ ّذ انشؽبل إنٗ أػًبيّ اإلٚشاَُٚ ٍٛٛبؽدذْى ؽًبٚزدّ ٔٚؾشّظدٓى فد ٙانٕلدذ َفدغّ ػهدٗ دٔل
ْى أَٓب رذػى انجؼضٔ ٍٛٛرغبػذْى ػهٗ انمٛبو ثبَمالة ُٚطٛؼ ثغهطزّ انًُخٕسح ثبنفغبد ٔانهصٕصٛخ يٍ لًزٓب إنٗ رٕٚنٓب.
انخهٛظ انؼشثٔ ٙرشكٛب انزٚ ٙزٕ ّ
ً ًخ يٍ انٕصٌ انضمٛم ٚشط ثٓب سأط انًبنك ٙانًضمم ثبنٕعبٔط ٔاالْٔبو ٔ ،خطبثّ ف ٙيغًهّ سعدبنخ ٔعٓٓدب
ٔؽغُب فؼم انذٔس٘ فمذ اخزبس انزٕلٛذ انًُبعت نٕٛعّ ن ْك َ
إنٗ أكضش يٍ غشف ٔعٓخ ٔنؼم اثشص يب فٓٛب اٌ ؽضة انجؼش نى ًٚذ سغى انعشثبد انًٕعؼخ انزٔ ٙعٓدذ إنٛدّ ٔإٌ انجؼضٛٛدٍ ٔالفدٌٕ ػهدٗ أسعهٓدى ٔندى ٚغزدغهًٕا أٔ
ُٚجطؾٕا ػهٗ ثطَٕٓى  ،كًب فؼهٓب أصؾبة انصٕد انؼبنٔ ٙانؼًم انٕاغٔ ٙػهٗ سأعٓى ( اثٍ غٕٚشٚظ ) ٔؽهفبؤِ ٔلٛبداد ؽضثّ ٔؽٛؼزّ انصفٕٚخ.
إٌ لصخ صًٕد ٔصجبد ػضح انذٔس٘ ثبرذ أؽجّ ثبألعطٕسح  ،فٓزا انشعم انز٘ ُػشف ثبنجغبغخ ٔانزذٔ ٍّٚانزٕاظغ  ،أصبس ٔيبصال انكضٛش يدٍ االْزًدبو ٔاالؽدزشاو يؼدب ٔ ،كدبٌ
ألشة انُبط إنٚ ّٛزٕلغ أٌ ٚغمػ ف ٙلجعخ األيشٚك ٍٛٛف ٙاألٚبو األٔنٗ يٍ االؽزالل َظشاً نعؼف ثُٛزّ ٔؽبنزّ انًشظٛخ ٔكضشح أيشاظّ .
ٔؽذصُ ٙاؽذ سفبلّ انغبثم ٍٛف ٙصٛف ػبو ٚ ْٕٔ ٨ٓٓ٢ؼشض ػاللبرّ انٕصٛمخ ٔصالرّ انؾًًٛخ يؼّ عبثمب اَّ انزمبِ ػمت ؽدٓش ٍٚيدٍ االؽزدالل ؽدبيال ً إنٛدّ سعدبنخ
ٔدْؼ ْزا انؾخص ػُذيب ٔعذ ( أثٕ اؽًذ ) كًب ٚغً ّٛف ٙيٕظغ ال ًُٚكٍ أٌ ٚضدٛش اَزجدبِ اؽدذ ػهدٗ اإلغدالق ٔ ،نًدب
يٍ انشئٛظ صذاو ؽغ ٍٛانًخزفٕٚ ٙيٓب ُ ..
أنؾؾذ ػهٗ انؾخص انًزكٕس ٔع نزّ كٛف ٔصهذ إنٗ انذٔس٘ ف ٙرهل انظشٔف انمبعٛخ ٔاعزًؼذ ثّ ؟ لبل نٛظ انًٓى كٛف ٔصهذ ٔيب ػبَٛذ ؽدزٗ انزمٛزدّ ٔنكدٍ
انًٓى انًكبٌ انز٘ كبٌ فٔ ّٛانٓٛئخ انز ٙكبٌ ػهٓٛب ٔ ،أؽغى ػٍ ركش انًكبٌ ٔنكُّ لبل اَّ كبٌ ثٓٛئخ فالػ ٚغكٍ كٕخب ٔثبنمشة يُّ يعخخ يبء ؽزٗ ٚخٛم نًدٍ ًٚدش
ثّ أٔ ٚؾبْذِ ال ٚخطش ػهٗ ثبنّ أٌ ْزا انفالػ أٔ ؽبسط انًعخخ ْٕ ػضح انذٔس٘ ثهؾًّ ٔؽؾًّ ٔ ،ثكٛذ د لبنٓب رنل اندؾخص دد يدٍ ؽدذح فشؽد ٙثهمبئدّ ٔفخدش٘
ثصجشِ ْٔ ،زا انؾذٚش انز٘ عشٖ أيبو لٛبد ٍٛٚثؼض ٍٛٛيبصانٕا أؽٛبء .

ص٧
ٗالُ ػضج اىذٗس ٛإّغاُ ٍؤٍِ ٍٗيرضً فأّ ٝرذشك تصقح ْٗٝؾو ٍِ دُٗ خ٘ف ٗ ،قذ ّقو ػِ أدذ ٍشافق ٔٞاىغاتق ِٞأُ أتا أدَذ هية ٍْٔ تَ٘دج أُ ٝرشك ٍشافقرهٔ ٗٝاهادس اىؼهشا
إى ٚدٗىح ٍجاٗسج تؼذ أُ الدظ ػي ٔٞاىٖيغ خاله ج٘ىح دضتٞح سافقٔ فٖٞا إى ٚإدذ ٙاىَذافظهاخ  ،دٞهس أٗق هد دٗسٝهح ٍهِ اىجٞهؼ ا ٍشٝنهٗ ٜقه٘اخ أٍْٞهح ٗدنٍ٘ٞهح ٍهؾرشمح
اىغٞاسج ( اىثٞل اب ) اىر ٜماُ ٝغرقيٖا ٝٗ ،ق٘ه اىَشافق ىقذ تذا اىغٞذ اىْائة ٗمأّٔ فّ ٜضٕح أٗ سديح عٞادٞح ٍِ دُٗ أُ ٝش ّ
ف ىٔ ج ِ خ٘فها ٍهِ ٍراسدٝهٔ  ،مهو اىهز ٛفؼيهٔ
ٕٗ٘ ْٝرظش دٗسٓ ىير رٞؼ أّ ماُ ٝري٘ آٝاخ ٍِ اىقشآُ اىنشٗ ٌٝأدػٞح ٝرنشّع تٖا إى ٚسب اىؼهشػ عهثذأّ أُ ٝؼَه ٜتهقش ٗتهقٞشج اىَذريٞهِ ٗػَالئٖهٌ ٍٗهش تهغٞاسذٔ اىَرٖاىنهح
تغالً .
ٗػي ٚاىشغٌ ٍِ أُ اىذٗسٍ ٛري٘ب إى ٚا ٍشٝناُ ٗاإلٝشاّٗ ِٞٞا دضاب ٗاىَيٞؾٞاخ اىؾٞؼٞح ٗفش اىَ٘خ اىرائ ٞح ٗ ٝرشك تٔ أُ ٝنُ٘ دزسا فه ٜذْقالذهٔ ٗذذشماذهٔ  ،فاّهٔ فهٜ
مصٞش ٍِ اىذاالخ ٗا دٞاُ ٝظٖش فجأج ٗعو اىْاط  ،ف  ٜػاً  ٩ٓٓ٢ؽٕ٘ذ ٕٗ٘ ٝذىف إى ٚخَٞح ػضاء فٍْ ٜرقح ذقغ ف ٜأهشاف قناء اىخاىـ تَذافظهح دٝهاىٝٗ ٚجيهظ ٗٝقهشأ
ع٘سج اى اذذح ػي ٚسٗح اى قٞذ ٕٗ٘ ؽٞخ ػؾٞشج ػشف تَقاٍٗرٔ ىالدراله ٝٗ ،ؾشب قذدا ٍِ اىَاء ٗفْجاُ قٖ٘ج ٗٝاهادس اىَنهاُ تٖهذٗء ٗ ،ؽهاع اىخهثش تهغشػح ٗأقثيهد ههائشاخ
اىٖٞيٞن٘ترش ا ٍشٝنٞح ٗاىَذسػاخ اىذنٍ٘ٞح ٍٗؾرد اىَْرقح تناٍيٖا ٗعذخ ؽ٘اسع ٗهشقاخ ٗأقاٍد د٘اجض ٍٗ٘اّغ ٗىنِ ػضج اىذٗس ( ٛفهـ ٍيهخ ٗراب ) دهر ٚقٞهو أُ قائَقهاً
اىخاىـ اىَذػ٘ ػذ ٛخذساُ ٕٗ٘ جاع٘ط أٝشاٍّ ٜؼشٗف ٗقاذو ٍأج٘س ىٌ  ٌْٝف ٜتٞرٔ ف ٜذيل اىيٞيح ٗغادس اىقناء ٍغ دَاٝرٔ ٍٗشافق ٔٞإىٍ ٚقهش ىذهضب إتهشإ ٌٞاىجؼ هش ٛفهٜ
ٍذْٝح اىؾؼة تثاذاد ٕٗ٘ ٝشذجف ٍِ اىخ٘ف ٗىٌ ٝؼذ إىٍ ٚقش ػَئ إال ف ٜاى ً٘ٞاىراى. ٜ
ٝقل ٍناجغ ّ٘س ٛاىَاىن .. ٜتذىٞو أّ أسعو ٗفذا ٍِ دضتٔ تشئاعح ػن٘ اىَنرة اىغٞاع ٜدغِ اىغْٞذ اىَيقهة ( أته٘ ػشّٗجهح ) ىؼه٘ فه ٜعهاق،ٔٞ
اُ ؽثخ ػضج اىذٗسٛ
ّ
إى ٚاستٞو قثو ؽٖ٘س ٗاىيقاء ٍغ ٍغؼ٘د تاسصاّٗ ٜاالعر غاس ٍْٔ ػِ مٞ ٞح ٗف٘ه تشقٞح ذؼضٝح ٍِ اىذٗس ٛإى ٔٞىَْاعثح ٗفاج ٗاىذذٔ ٝشدَٖا هللا ٗ ،ماُ أته٘ ػشٗجهح ٝيهخ فهٍ ٜها
إرا ماُ اىذٗس ٛقذ دنش تْ غٔ ٍجيظ اى اذذح ؽخقٞا أٗ تؼس تَْذٗب دَو اىثشقٞح ٝٗ ،قاه إُ ٍغؼ٘د سغٌ دضّٔ ػي ٚسدٞو ٗاىذذٔ  ،ىٌ ٝرَاىل ّ هغٔ إال ٗمهذل ٍهِ ؽهذج
خ٘ف أػناء ٗفذ اىَاىنٗ ٜقاه ىٌٖ ٗ :هللا ال اػشف أُ جاء ػضج اٗ أسعو ٍَصال ػْٔ الُ اٟالف دنشٗا اى اذذح ٗىنْ ٜىٌ أؽإذٓ ؽخقٞا ٗىٌ أذغيٌ تشقٞح ٍنر٘تح ٍْٔ .
ٗخراٍا أخاهثل ٝا ػضج اىذٗسِ : ٛص ْد ف ٜخراتاذل ٗأمصش ٍِ ذٖذٝذاذل ىْ٘س ٛاىَاىنٗ ٜػقاترٔ  ..ؽشه اُ ذظو ٍشذذ ( ٛاىخامٗ ) ٜسذثح اىَٖٞة ػيه ٚمر ٞهل  -سغهٌ ػيَْها تأّٖها
سذثح فخشٝح اٗ سٍضٝح ٗ -ىنْٖا ذ ؼو فؼيٖا ف ٜقية اىَاىن ٜاىزٍ ٛا صاه ٝخ ق ٍِ اىخ٘ف ٗىٌ ذْ ؼٔ اىَٖذئاخ ٗىه ( اىرشٝا ) اإلٝشاّ ٜاىزٝ ٛثذٗ اّهٔ قهذ أدٍهِ ػيٞهٔ ٗ ،تهاسك هللا
فٞل ٗف ٜجٖذك ٍٗصاتشذل ٗاقرذاسك ٗأٝنا تق٘ذل اىزُٝ ٛيؼيغ ّٖٗ ٝذ ( دٞو ) اىَاىن ٜاىز ٛفقذ ظئ ٗمزىل ػقئ تخراب ٗادذ ٍْل .

تقليعات االستجىاب وسحة الثقة واإلصالح

خزعثالت املالكي والدتاغ وحمنة املهجرين

جليل الدايني

حسين عباس الالمي

أَْٝا ذ٘ىهٗ ٜجٖهل ٗذهقٞخ تهغَؼل إىه ٚاىقْه٘اخ اى هنائٞح ذراىؼهل اى٘جه٘ٓ اىناىذهح
ٗا ف٘اخ اىَثذ٘دح فٖزا ٝراىة تاالعرج٘اب ٗعذة اىصقح ٗرىهل ٝنهش ػيٞهٔ تَهغثذح
( اإلفالح ) ٗأٍ ٛغثذح ٗىغاُ اىؾؼة ٝق٘ه أٝح شقح تٖؤالء ميٖهٌ فٖهٌ سٕهو اىؼَاىهح
ٗاىخٞاّح ٗفْائغ اىَذري ِٞاالٍٞشماُ ٗػَالئٌٖ ٗػَالء دي هائٌٖ اىهقٖاْٝح ٗاى هشط ٗأٛ
اعرج٘اب ٕزا اىزٝ ٛرثق تق٘س ٕؤالء اىناىذح ػي ٚاىَهغرَغ ٗاىَهؾإذ أٝاٍها هه٘اال
ٗدقاد االعرج٘اب جؼجؼح تهال هذٞهِ  ..فؼثهذ اى هالح اىهغ٘داّ ٜرٗ اىه٘صاسذ ِٞاىرشتٞهح
ٗاىرجاسج ىٖف ٍيٞاساخ اىذٗالساخ ٍِ ق٘خ اىؾؼة ٗتراقرٔ اىرَْ٘ٞٝهح ٗٝهغشح اَٝٗ ُٟهشح
ف ٜىْذُ ػافَح اىنثاب ٗ ( أٍ ِٞتاذاد ) غٞش ا ٍٍ ِٞا صاه ٝهرشتغ ػيه ٚمشعهْٝ ٔٞؼهٌ
تاىغذد اىذشاً ٗفشض اىذٞذسٗ ٛمشَٝح اىرََٞهٗ ٜدَذٝهح اىذهغٗ ْٜٞغهٞشٌٕ ْٝؼَهُ٘
تقغَرٌٖ ٍِ اىَااٌّ ٗغٞشٌٕ اىنصٞش ٗعذة اىصقح فاس ٍضادا الجرَاػاخ أستٞو ٗاىْجهف
ٍٗشذؼا ىرهقشٝذاخ عه٘ اىْخاعهح ػهِ اإلفهالح ٗٗسقرهٔ اىهؾٖٞشج فذهذز فهال دهشض ..
فئتشإ ٌٞاىجؼ شٝ ٛشفغ ٗاىَهاىنٝ ٜنثهظ ٗأصٝهض افه٘اخ ػثٞهظ اىثٞهاذٗ ٜػثهذ اىهغالً
اىَاىنٗ ٜاىْاصه ىيغادح تذيٞثٔ ( ٕٞصهٌ اىجثه٘سٝ ) ٛهقل ا راُ اىهر ٜىهٌ ذؼهذ ذرٞهق
عَاػٌٖ فٖو أمشٍّ٘ا تغن٘ذٌٖ ٗتهاإلقالع ػهِ ٕهزٓ اىرؼيٞقهاخ اىََج٘جهح فه ٜؽهٖش
سٍناُ اىَثاسك ٗإّا ػي ٚتيٕ٘ ٙؤالء ىقاتشُٗ ٗى ً٘ٞاىْقش ٍذرغثُ٘ .

ٍال ِٞٝاىؼشاق ِٞٞاىَٖجش ِٝف ٜتقاع ا سك ميٖا ٍِ دقهاد االدهرهاله ٗاالجهرهصهاز
ٗاالقرراه اىرائ  ٜاىَقٞد ٗد ِٞماقد ػي ٌٖٞاىذٞاج فٍٖ ٜاجشٌٕ ٗامرهشٗا إىهٚ
اىؼ٘دج إىٗ ٚهٌْٖ تنو ٍا ْٝرظشٌٕ ٍِ ٍقاػة ىٞؾاسم٘ا ؽؼثٌٖ ٍغهٞهشج آالٍهٔ
ٍٗؼاّاذٔ ٗٗجٖ٘ا تاإلجشاءاخ اىرؼغ ٞح االرالىٞح  ..مَا ٗٗجهٔ ا ؽهقهاء اىغه٘سٝهٞهِ
اىَنرش ِٝىيَجٜء إى ٚاىؼشا تخضػثالخ اىَاىنٗ ٜاىذتاؽ فراسج َْٝؼُ٘ دخ٘ىهٖهٌ
تذػ٘ ٙأُ اىَغافاخ ؽاعؼح ٗٝخؾُ٘ ػي ٌٖٞأُ ٝرٞهٖه٘ا فه ٜفهذهاس ٙاىهؼهشا
ٗىؼذً ٗج٘د ٍذُ ٍؤٕيح العرقثاىٌٖ مَا ٝرخشفهُ٘ ٗ ..تهؼهذ اىهشفهل اىؾهؼهثهٜ
اىؼشاق ٜاى٘اعغ ىٖزا اىَ٘قف اىال أخالق ٜاىَؾ ِٞذشاجغ ٕؤالء ٗأػيْ٘ا اىهَه٘افهقهح
ػي ٚاعرقثاه ا ؽقاء اىغ٘س ِٞٝىٞذجضٌٕٗ تاىَذاسط ف ٜاىؼريح اىقٞ ٞح  ..فهٜ
د ِٞفرخ أتْاء االّثاس ٗاىَ٘فو ٗاىْجف أت٘اب ٍنائ ٌٖ ٗت٘ٞذٌٖ العرقثهاه ا ؽهقهاء
اىغ٘س ِٞٝتَا ٝيٞق تشاترح اإلخ٘ج اىؼشتٞح ٗسدا ىهذٝهِ إٝه٘اء عه٘سٝها ىهيهؼهشاقهٞهٞهِ
اىَٖجش ِٝت ؼو االدراله ٗاالجرصاز ٗاىقَغ ٗاالغرٞاالخ ٕٗ ..نزا ذنهؾه هد ٍهذهْهح
اىَٖجش ِٝاىؼائذٗ ِٝأؽقائٌٖ اىغ٘س ِٞٝػِ اىَؼذُ اىشدٛء ىهؼهَهالء اىهَهذهرهيهٞهِ
ٍَٗاسعاذٌٖ اىرؼغ ٞح تذق أتْاء ؽؼثٌٖ ٗأٍرٌٖ ٗىهنهِ هللا ٝهَهٖهو ٗال ٝهٖهَهو
ٗاىؾؼة ٝقثش ٗىنْٔ ٝص٘س ْٗٝضه تاىخّ٘ح ٗاىؼَالء اىققاؿ اىؼاده ٗأ ٛققاؿ !!..

ص٨
العاقل من يعرف أهون الشرين
أ.د .ضرغام الدباغ
اٌ / 11 َٛ١رّٛص  2012 /ثّٕ١ب األخجبس ف ٟوبفخ اٌّؾطبد رش١ش إٌ ٝاٌزٙبة اٌٛظغ ف ٟعٛس٠خ  ،ثالد رؾزشق ثذ ْٚأْ ٠ىٌ ْٛزٌه ِصٍؾخ ؽم١م١ةخ ٌةٍةجةالد أٌ ٚةٍةشةؼةت
فٍّبرا ٘زٖ اٌخغبئش إرْ ..؟ ٌّبرا ٠ؼ١ش اٌؼشاق أصِبد ال ٔٙب٠خ ٌٙب  ،أال ٠غزؾك األِش ِٕب اٌجؾش ػٓ ِٕجغ األصِبد  ،أ ٚع٘ٛش األصِخ ٚثبػضٙب اٌؾم١م. ٟ
رش ٜأ٠ ٓ٠ىّٓ ع٘ٛش اإلشىبٌ١خ  ،فبألِش ٚإْ أخزٍف ف ٟاٌؼشاق ػٓ اٌّٛلف اٌغٛس ، ٞف ٛٙاخزالف شىٌٍٚ ، ٟىٓ اٌغ٘ٛش ِةزةشةبثةٗ  ..إر ثةزةمةذ٠ةش ٞأْ اإلشةىةبٌة١ةخ
اٌشئ١غ١خ اٌؼبِخ ٘ ٟأْ اٌشؼٛة فِٕ ٟطمزٕب ٚاٌؼبٌُ اٌ ٌُ َٛ١رؼذ رمجً ثإسادح أعٕج١خ ف ٟاٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٔٚ ،ؾٓ ٌُ ٔؼذ ػٍ ٝأػزبة  ،ثً ف ٟلٍت صٛسح ِةٛاغةٕة١ةٗ /
دّ٠مشاغ١خ عزأخز ألطبسٔب اٌؼشث١خ ِٕٙٚب اٌؼشاق ٚ ،سثّب ألطبس أخش ٜششق أٚعط١خ غ١ش ػشث١خ إٌ ٝػصش عذ٠ذ  ،صُ أْ اٌّٛلف اٌّؼبصش ٚاٌضمبفخ اٌغ١بع١ةخ فة ٟاٌةؼةبٌةُ
اٌ َٛ١فِ ٟشؽٍخ رذاػذ فٙ١ب إِجشاغٛس٠بد شّ١ٌٛخ ٌُ رؼذ رؾزًّ االعزئضبس ثبٌغٍطخ و١فّب وبْ ٚإّٔ٠ب وبْ ٘ ..زٖ ِشؽٍخ عذ٠ذح ٔذػ ٛعّ١غ اٌغ١بع ٓ١١اٌةّةخةعةشِة١ةٓ
ِٕ ُٙخبصخ ٚاٌشجبة ٚ ،اٌؾشوبد اٌغ١بع١خ أْ رغزٛػت اٌذسٚط اٌزبس٠خ١خ ٚاٌفٍغف١خ اٌجٍ١غخ ٌٍضٛساد اٌؼشث١خ ٚأْ رفؼً ِب ٍ٠ضَ ٌٍزالئُ ِغ ٘ةزٖ اٌةّةؼةطة١ةبد ٘ٚ ،ةٟ
ٌ١غذ ِغأٌخ ِغزؾٍ١خ  ،ال ِشاء ٚال عذاي  ..اٌؼبٌُ  ِٕٗٚألطبسٔب ف ٟلٍت ِشؽٍخ ربس٠خ١خ عذ٠ذح .
االعزئضبس ثبٌغٍطخ ٌٍفشد أٌٍ ٚؾضة ػصش أز ، ٝٙعٛاء وبْ اعزئضبساً ٠غش ٞرؾذ شؼبساد غجم١خ  /اعزّبػ١خ أ ٚل١ِٛخ أ ٚد١ٕ٠خ أز ٝٙألٔٗ ٠خبٌف اٌؾ١بح ٠ٚةؼةبوةظ ٚػةٟ
اٌشؼت ٚإسادرٗ  ..فبالعزئضبس ػذا وِ ٗٔٛذخال ً ػش٠عبً سؽجبً ٌٍفغبد اٌّبٌ / ٟاٌؾىٌٚ ِٟٛإلصشاء غ١ش اٌّششٚع  ،فإٔٗ ٠ؼٕ ٟأْ فئخ ِؼٕ١خ رزؾىُ ثبٌةؾة١ةبح ٚ ،أٔةٙةب رةّةٍةٟ
ػٍ ٝاٌّغزّغ ثأعشٖ ٚعٙخ ٔظش٘ب ٚرفشض غش٠مخ ؽ١بح ع١بع١خ ٚاعزّبػ١خ ٠ ٌُ ٛ٘ٚؼذ ِمجٛال ً ٚ ،إْ ِب ٠غش ٛ٘ ٞإِالء ٌغ١بعخ اٌمٛح  ،ع١بْ عٛاء ثةطةش٠ةمةخ ٔةبػةّةخ
ِشٔخ أ ٚفظخ  ،لذ رجذأ ٔبػّخ رؾذ شؼبساد ائزالف  ،عجٙخ ،رؾبٌف ٌٚ ،ىٕٙب رٕط ٞٛف ٟاٌؾم١مخ ػٍ ٝسغجخ ف ٟاالعزئضبس ٚ ،االٔةفةشاد  ..صةُ أْ عة١ةبعةخ االعةزةئةضةبس
ثبٌغٍطخ رمٛد وٕز١غخ ؽزّ١خ إٌ ٝع١بعخ ِٛاعٙخ االؽزغبط اٌشؼج ٟثبٌمٛح األِٕ١خ أٚال ً صُ رصؼ١ذاً ٚصٛال ً إٌ ٝاعزخذاَ اٌمٛاد اٌّغٍؾخ ٘ٚ ،ة ٟعة١ةبعةخ فةبشةٍةخ
ثبِز١بص عمطذ ف ٟوً اٌّغزّؼبد ٚ ،اٌجبلِٕٙ ٟب ٕ٠زظش اٌغمٛغ ٚ ،إرا غبي أزظبس عمٛغٗ فٙزا ال ٠ؼٕ ٟأٔٗ ع١غزّش  ،ثً ع١ى ْٛعمٛغٗ ِذ٠ٚبً أوضش .
ؽً األصِخ ع٘ٛش٠بً ٠ىّٓ ف ٟلجٛي االٔغؾبة ِٓ ِغشػ اٌغ١بعخ  ،ثً إرا رُ االٔغؾبة اخز١بس٠بً فمذ ال ٠ى ْٛأغؾبة ٔٙبئ ، ٟثةً ٠ةجةمة١ةٗ شةخةصةبً وةبْ أَ ؽةشوةخ
ع١بع١خ  ،الػجبً ِّٙبً ف ٟاٌؾ١بح اٌغ١بع١خ ٌٚ ،ىٓ االعزئضبس ٚثبٌزبٌ ٟاٌذوزبرٛس٠خ ٚاٌطغ١بْ رطشػ ؽٍٛال ً ألٍٙب ٚأوضش٘ب رٛاظؼبً ٘ ٛسؽ ً١اٌطةبغة١ةخ  ..اٌةؾةً األفعةً ٘ةٛ
اٌؼٛدح ٌٍشؼت ٘ٚ ..زا ٌ١ظ ثؼ١ت ٚ ،ال ػبس ٔٚ ،ؾٓ ِٛاغٕ ْٛػشالٚ ْٛ١اٌؼبس ٘ ٛأْ ٔذع األعٕج٠ ٟزؾىُ ف ٟثالدٔب ٌٕ ،ؼذ إٌ ٝاٌشؼت  ،فؼٕذِب ٠مةغ اٌةفةأط ثةبٌةشأط ال
٠ف١ذ إٌذَ ٚال اٌّشاعؼخ ٚ ،اٌؾىّخ وً اٌؾىّخ ف ٟاخز١بس اٌؾٍٛي اٌز ٟرغزجؼذ اٌىبسصخ .
ال أػٍك أّ٘١خ وج١شح ػٍ ٝصفمبد ع١بع١خ ال رؼبٌظ اٌٛظغ ثصفخ شبٍِخ ،أٔب أدػ ٛوً اٌغ١بع ٓ١١اٌؼشال ٓ١١إٌ ٝاٌزؾٍ ٟثٕظشح ثؼ١ذح ػةّة١ةمةخ اٌةغةٛسٚ ،إٌة ٝاٌةؼةٛدح
ٌٍغزٚس ،أِب اٌّؼبٌغبد اٌٛلز١خ اٌغطؾ١خ فغزخٍك اٌؾبعخ إٌِ ٝؼبٌغبد عذ٠ذح ،ال أس٠ذ أْ ألًٍ ِٓ أّ٘١خ أ٠خ شخص١خ ع١بع١خ ػشال١خ ،فٕؾٓ ٕٔظش ٌةٍةّةؾةزةٚ ٜٛإٌةٝ
سوبئض اٌؾٍٛي ٚآفبلٙب ٕ٘ ِٓٚ ..ب ٔذسن أْ اٌؾٍٛي اٌغطؾ١خ عزخٍك ثبٌطجغ ٔزبئظ عطؾ١خ ٚ ،اٌزٕبلعبد ف ٟاٌؼشاق أػّك ِٓ أْ رؾٍٙب صفمةبد أ ٚرةفةب٘ةّةبد وةٙةزٖ ،
األٚظبع اٌذاخٍ١خ إرا فىش أؽذ أ ٚعٙخ ثّؼبٌغزٗ ثبٌٛعبئً اٌغ١بع١خ ٚػجش رفبّ٘بد ٚرٛافمبد  ،فٕ١جغ ٟأْ ٠ى ْٛرٌه اٌجؾش عذ٠بً ِٚ ،مٕؼبً ٚػّ١ك األصش ثةؾة١ةش ال ٠ةزةشن
أ ٞخٍ١خ ِّٙب وبٔذ صغ١شح د ْٚأْ ٠ؼبٌغٙب ثؾىّخ  ..اإلثؼبد ٚاإللصبء ٚاٌز١ّٙش ٚاالعزضبس ٚ ،اعزطشاداً اٌمّغ األِٕ ٟأ ٚاٌّغٍؼ ٘ ٛآخش ِب ّ٠ىٓ أْ ٠ةٕةفةغ فة ٟػةالط
إشىبٌ١خ ِضِٕخ وإشىبٌ١خ اٌٛظغ ف ٟاٌؼشاق وٕز١غخ ٌالؽزالي ٚرٛاصً رؼم١ذارٗ .
أ ٞع١بع ٟرا خجشح ثغ١طخ ٠ذسن رّبِبً أْ اٌؼشاق عٛف ٌٓ ٠شٙذ رمذِبً ف ٟأِ ٞغبي  ،ال اٌٚ َٛ١ال ثؼذ لشْ ِ ،ب ٌُ ٔزٛصً إٌ ٝدٌٚخ رعّٓ ٚالء عّ١ةغ اٌةّةٛاغةٕة١ةٓ
ٌٙب  ،رعّٓ لٕبػزِٚ ُٙؾجزٚ ُٙإخالص ، ُٙأطاللبً ِٓ لٕبػخ ساعخخ أْ اٌجالد ٍِه اٌغّ١غ ثذسعخ ِزغب٠ٚخ رّبِبً  ،عٛف ٌٓ رؾصً رّٕة١ةخ ٌٚةٓ ٔةزةٛصةً إٌة ٝرةمةذَ
ػٍّ ، ٟد ْٚصط وبفخ غبلبرٕب ٌجٕبء اٌٛغٓ اٌزٔ ٞؾت .
األفشاد صائٍ ، ْٛعٛف ٌٓ ٠جم ٝف ٟإٌٙب٠خ ع ٜٛاٌؼشاق  ِٓٚ ،أعٍٗ ٕ٠ ٌٗٚجغ ٟأْ رزغٗ األٔظبس ٚاٌؼمٛي ٚ ،ثبٌطجغ اٌؾٍٛي  ..فبٌؼبلً ٘١ٌ ٛظ ِٓ ٠ؼشف اٌخ١ش ِةٓ اٌشةش
 ،ثً ٘٠ ِٓ ٛؼشف أ٘ ْٛاٌشش .. ٓ٠ع ٜٛرٌه لجط س٠ؼ ٚؽشس ف ٟاٌّبء .

ص٩
حكىمة املالكي العميلة تىاصل أجراءتها التعسفية
حبك املهجرين العراليني وأشمائهم السىريني المادمني إىل العراق

البعث يف طليعة اجملاهدين

رسالة البعث
سالم عبد الرزاق

هيثم القحطاني

أْ حضب اٌثعس اٌعشت ٟاالشرشاو ِٓ ٛ٘ ٟاٌحشواخ اٌبصبٛس٠بح اٌبعبش٠بمبح فبٟ
اٌٛطٓ اٌعشتِٚ ٟعشٚف عٍ ٝاٌصع١ذ االلٍٚ ّٟ١اٌذٚ ٌٟٚأٗ صاحبة سعباٌبح
خاٌذج  ٛ٘ٚشٛسج األِح اٌىثشٌ ٜربحبمب١بك أ٘بذافبٙبا فب ٟاٌبٛحبذج ٚاٌبحبش٠بح
ٚاالشرشاو١ح  ٛ٘ٚاٌحك اٌّرش ٚاٌّمذط الِرٕا اٌعشت١ح ٚاْ ِٕٙلبٗ شباِبً
ٌىً ِرطٍثاخ اٌح١اج عٛاء اٌغ١اع١ح أ ٚااللرصاد٠ح ٚاالجرّاع١ح ٚاٌبصبمبافب١بح
ٚشثد صحح ِٕٙلٗ تاٌشيُ ِٓ أْ ِٕٙلٗ ٚضع ف ٟاألستبعب١بٕباخ ِبٓ اٌبمبشْ
اٌّاض ٟح١س أوذ عٍ ٝاٌ٠ٛٙح اٌعشت١ح ٚعٍ ٝأْ اٌعبشب اِبح ٚاحبذج ٚإٔبٙبُ
أصحاب سعاٌح إال  ٟ٘ٚسعاٌح االعةَ اٌخاٌذج ح١بس أْ اٌبلبأبة اٌبفبٕبٟ
اٌرفص ِٓ ٍٟ١اٌذ ٓ٠اٌّرعٍك تاٌعثاداخ ترىً خبا ٚاٌبّبعباِبةخ ِبربشٚن
ٌٍفشد ٚطائفرٗ ِٚز٘ثٗ ٚفشلرٗ ٠ ِٓٚمٍذ اٌّلرٙذ ٓ٠أ ٚتّا ٠لرٙذ ٚال ذربذخبً
اٌذٌٚح ف٘ ٟزا األِش اٌ ٝأْ ذىرًّ دٌٚح االّ٠اْ أ٠ ٞحصً االٔمةب اٌراِبً
ف ٟح١اج اٌفشد ٚاٌّلرّع ٠ٚشذم ٟاٌِ ٝلرّبع اٌبشعباٌبح اٌبز ٞألباَ دٌٚبح
االّ٠اْ اٌر ٟعثشخ عٓ اٌشعاٌح اٌعشت١ح االعةِ١بح  ..أ ٞأْ اٌبحبضب فبٟ
عم١ذذٗ ٌ١ظ ح١اد٠ا ت ٓ١االّ٠اْ ٚاالٌحاد ٚإّٔا ٔحٓ ِع االّ٠اْ ضبذ االٌبحباد
( واْ ِحّذ وً اٌعشب فٍ١ىٓ اٌعشب وٍِ ُٙحّذو صٍ ٝهللا عٍٚ ٗ١عٍُ .

شك اٌثعس طش٠مٗ إٌضاٌ ٟتالرذاس جٙاد ٞعاٌ ٟعبثبش اٌبربىب٠ٛبٓ اٌبلبٙباد ٞاٌبعباٌبٟ
َ
اٌّغرٌٍ ٜٛثعص ٓ١١األٚائً اٌز ٓ٠اعرٍّٛٙا ِآشش عصش صذس اٌشعاٌح اٌعشتب١بح االعبةِب١بح
ِآشش اٌشعٛي اٌعشت ٟاٌىشِ ُ٠حّذ ( صٍ ٝهللا عٍٚ ٗ١عبٍبُ و ٚجبّبعبٗ اٌبّب ِبٓ ِبٓ
اٌّلا٘ذ ٓ٠األتشاس  ..فٍمذ جغ َذ اٌثعص ْٛ١األٚائً االٔمةب عٍ ٝرٚاذ ُٙتّعٕ ٝاالٔغبة
اٌراَ عٓ اٌٛالع اٌفاعذ اٌز ٞاترٍد ف ٗ١األِح فلغذٚا اٌصٛسج اٌّصغشج ٌحمب١بمبح األِبح
ٚأثعاشٙا اٌعشت ٟاٌلذ٠ذ ِٚضٛا ف ٟطش٠ك اٌىفاح ٚاٌلٙباد يب١بش ٘ب١باتب١بٓ ٚال ٚجبٍب١بٓ
ِرصذ ٓ٠ألٔظّح اٌرغٍظ ٚاالعرعثاد اٌّشذثطح تاالعرعّاس فضٌضٌٛا عشٚشٙا ف ٟأوصبش ِبٓ
لطش عشتٚ ٟألاِٛا لٍعح األِح إٌا٘ضح ف ٟاٌعشاق عثش شٛسج اٌثعس شٛسج اٌغاتبع عربش -
اعرٙذفد ِٕز ششٚعٙا ترصف١ح شثىاخ اٌبربلبغبظ ٚذبحبمب١بك
اٌصةش ِٓ ٓ١ذّٛص اٌرٟ
ُ
إٌّلضاخ اٌراِخح فِ ٟغ١شج اٌثٕاء اٌصٛس ٞاٌراًِ اٌز ٞذصذِ ٌٗ ٜبعبغبىبش أعبذاء
اٌصٛسج تىً ِا ف ٟجعثرٗ ِٓ ِخططاخ االعرٙذاف اٌبٍبمب١بّبح فبىباْ اٌبعبذٚاْ اٌبغبادس
ٚاالحرةي اٌثغ١ض اٌزٚ ٞاج ٗٙاٌثعص ْٛ١تاٌّماِٚح اٌثاعٍح ِٕز ٠بِٛبٗ األٚي فبؤجبٙبضبٛا
اٌّخطظ األِ١شو ٟاٌص ٟٔٛ١ٙاٌفاسعِ ٟخطظ ( اجبربصباز اٌبثبعبس و عبٟء اٌصب١بد
ٚاٌّماصذ فٙزا اٌّخطظ أعرٙذف خغئ جةٚصذبٗ ذصبفب١بح اٌبثبعبس فبىبشاً ٚذبٕبظب١بّباً
ِّٚاسعاخ ٔضاٌ١ح تً ِٕٚاضٍٚ ٗ١عٛائٍٚ ُٙاعرٙذف ُ٘ٛتمطع األسصاق اٌز٠ ٞفٛق لبطبع
األعٕاق ٚ ..لذّ٠اً لاٌد اٌعشب أْ اٌز٘ة ِحىٗ اٌٍٙة فاشثد ِلا٘ذ ٚاٌثعس فب ٟتذبْٛ
اٌلٙاد تؤٔ ُٙر٘ثاً خاٌصاً ِحممٚ ٓ١حذذ ُٙاٌفىش٠ح ٚاٌرٕظ١ّ١ح ٚإٌضاٌ١ح ِٚحمم١بٓ أسٚ
ص١غ اٌّّاسعاخ إٌمذ٠ح اٌلش٠مح ٌّغ١شذ ُٙإٌضاٌب١بح ٚفب ٟيبّبشج ِغب١بشج اٌبلبٙباد
ٚاٌرحش٠ش ِرٛحذ ٓ٠تؤتٕاء شعثٚ .. ُٙلذ ذلٍ ٝرٌه تاٌّّاسعاخ اٌلبٙباد٠بح ٌبّبٕباضبٍبٟ
اٌحضب ٚل١ادذٗ ٚأِ ٕٗ١اٌعاَ اٌشف١ك اٌّلا٘ذ عضج إتشا٘ ُ١اٌز ٞلباد االجبربّباعباخ فبٟ
ٚاعظ ٚر ٞلاس ٚتغذاد ٚتم١ح ِحافظاخ اٌعشاق ِرحذ٠اً ل ٜٛاٌثغٚ ٟاٌضةي تىبً جبثبشٚخ
أعٍحرٙا اٌعّ١اء ٚاعرٙذافٙا اٌرخصِٚ ٌٗ ٟثصشاً ِلا٘ذ ٞاٌثعس ٚاٌبّبمباِٚبح ٚأتبٕباء
شعثٕا األت ٟتذسٚط ِغ١شج اٌلٙاد اٌظافشج اٌر ٟذصذخ ألشبشط ٘بلبّبح اِبثبش٠باٌب١بح
أِ١شو١ح ص١ٔٛ١ٙح فاسع١ح ٚضعد ِٕاضٍ ٟاٌبثبعبس ٚأتبٕباء اٌربعبة اٌبعبشالب ٟذبحبد
ِمصٍر ُٙاٌظاٌّح  ..ت١ذ أْ صةتح ِٕاضٍ ٟاٌثعس ٚأتٕاء شعثبٕبا اٌبّبلبا٘بذ٠بٓ وغبشخ
أعٕاْ ٚأٔ١اب ٘زٖ اٌّمصٍح ٚسِرٙا فِ ٟضاتً اٌراس٠خ ِٚضد إٌب ٝأِباَ عبٍب ٝطبش٠بك
اٌرضح١ح ٚاٌفذاء ٚاٌلٙاد اٌز ٞواْ ِٚا صاي ٚع١ثم٠ٛ٘ ٝح اٌثعس ٚعبمب١بذذبٗ ٚشبمبافبربٗ
ِٕٚاسج اٌٙادٌّٛ ٞاصٍح ِٕٙلٗ اٌصٛس ٞااللرحاِ ٟاٌّ طش ٌرصباعبذ اٌبغبضبة اٌربعبثبٟ
اٌعاسَ تٛجٗ ذشواخ اٌّحرٍ ٓ١االِ١شواْ ٚحٍفائ ُٙاٌصٙإ٠ح ٚاٌفشط ٚاٌبعبّبةء ِبٓ أصالَ
اٌعٍّ١ح اٌغ١اع١ح اٌر ٟدلد ٘ضّ٠ح اٌّحرٍ ٓ١االِ١شواْ تخش ِغّاس فبٔ ٟبعبربٙبا ..
فٍمذ فرح االٔرصاس اٌراس٠خٌّ ٟلا٘ذ ٞاٌثعس ٚاٌّماِٚح ٚأتٕاء اٌرعة اٌبعبشالب ٟأٚعبع
األتٛاب أِاَ أطةق ِغ١شج اٌلٙاد ٚاٌرحش٠ش ٔح ٛذحم١ك أ٘ذافٙا اٌىثبش ٜفب ٟاٌبربحبش٠بش
اٌراًِ ٌٍعشاق ٚذحم١ك اعرمةٌٗ اٌراَ ٚاعرمٕاف ِغ١شج تٕائٗ اٌصٛس ٞاٌرباِبً صبٛب
ذحم١ك أ٘ذاف أِرٕا اٌراس٠خ١ح ف ٟاٌٛحذج ٚاٌحش٠ح ٚاالشرشاو١ح .

 ِٓٚأ٘ذاف سعاٌح اٌثعس خٍك ٚتٕاء االٔغاْ اٌبلبذ٠بذ االٔغباْ اٌبشعباٌبٟ
اٌّ ِٓ اٌصائش اٌرلا اٌّثذ اٌخةق شُ خٍك ج ً١اٌصٛسج اٌبىبثبشٚ ٜحباِبً
ٌٛائٙا ٌرحم١ك أ٘ذاف األِح اٌىثش ٜف ٟاٌٛحذج ٚاٌحبش٠بح ٚاالشبربشاوب١بح ٚاْ
ِٕٙلٗ أمةت ٟشٛسٚ ٞاْ اٌغ١ادج ٍِ٘ ٟه اٌرعة ٚاْ ٚحبذٖ ِصبذس وبً
اٌغٍطح ٚاْ اٌشاتطح اٌم١ِٛح ٘ ٟاٌشاتطبح اٌبٛحب١بذج ضبذ وبً اٌبعبصبثب١باخ
اٌّز٘ث١ح ٚاٌطائف١ح ٚاٌمثٍ١ح ٚاٌعشل١ح ٠ٚعًّ عٍ ٝضّاْ ِع١رح اٌبعباجبض٠بٓ
ٚذثٕ ٟاٌطة اٌٛلائٚ ٟاٌّغررف١اخ ٚضّاْ اٌّعاٌلح اٌّلأ١ح ٚاْ اٌرعبٍب١بُ
ِٕٙلٗ ِلأٚ ٟإٌضاِ ٟفِ ٟشاحٍٗ االترذائ١ح ٚوً اٌّشاحبً ٠ٚبٕباضبً تبمبٛج
ٌرم٠ٛض دعائُ االعرعّاس ٚاالحرةي ٚوً ٔفٛر ع١اع ٟأ ٚالبربصباد٘ ٞبزٖ
تعض ِفشداخ ِٓ ِٕٙلٗ فإرا أسدٔا أْ ٔلشِ ٞماسٔح ت١بٓ ٘بزٖ األفبىباس ِٚبا
٠حصً ف ٟاٌعشاق اٌٚ َٛ١األِح اٌعشت١ح الوررف اٌّٛاطٓ اٌىشِ ُ٠بٓ فبٛاسق
وث١شج ٠ٚش ٜحلُ اٌّغ ١ٌٚح اٌٍّماج عٍ ٝعاذمٗ ٚعٍ ٝطٍ١عربٗ ِٚبصبمبفب١بٗ
ٚاخرُ ل ٌٟٛتّا أوذ عٍ ٗ١األِ ٓ١اٌعاَ ٌٍحضب اٌّلا٘ذ عبضج إتبشا٘ب١بُ فبٟ
أوصش ِٓ ِٕاعثح " عٛدٚا تمٛج أٙ٠ا إٌّاضٍ ْٛاٌصٛاس إٌ ٝاٌبّبٕباتبع اٌبفبىبش٠بح
األصٍ١ح ٌفىش اٌثعس ٚعم١ذذٗ فرضٚدٚا تضاد اٌعم١بذج اٌصبحب١بحبح ٚذبضٚدٚا تبضاد
اٌرم ٜٛفاْ خ١ش اٌضاد تعذ االّ٠اْ ٚعةِح اٌعم١ذج ٘ ٛصاد اٌرم. " ٜٛ

ص١۰
ً
ملاذا ننكر حماسن ماضينا  ..ونرقص طربا ملآسي حاضرنا ؟
أبو علي الياسري
افررح ِماٌ٘ ٟزا تذػاء اٌحث١ة اٌّصطفِ ٝحّذ صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ ف ٟاٌطائف ٚاٌز٠ ٞمٛي ف ( : ٗ١اٌٍ ُٙإٌ١ه أشى ٛظؼف لٛذٚ ٟلٍح حٍ١رٛ٘ٚ ٟأ ٟػلٍل ٝاٌلٕلاط
٠ا أسحُ اٌشاحّ .. ٓ١أٔد سب اٌّغرعؼفٚ ٓ١أٔد ست .. ٟإٌ ِٓ ٝذىٍٕ ٟإٌ ٝػذ٠ ٚرج ّٟٕٙأَ إٌ ٝتؼ١ذ ٚوٍرٗ أِش .. ٞإْ ٌُ ٠ىٓ ته غعة ػٍ ٟفال أتاٌٌٚ ٟىٓ ػلافل١لرله
٘ ٟأٚعغ ٌ .. ٟأػٛر تٕٛس ٚجٙه اٌز ٞأششلد ٌٗ اٌظٍّاخ ٚصٍح ػٍ ٗ١أِش اٌذٔ١ا ٚا٢خشج أْ ٕ٠ضي ت ٟغعثه أ٠ ٚحً ػٍ ٟعخطه ٌ ..ه اٌؼرث ٝحر ٝذشظٚ ٝال حلٛي ٚال
لٛج إال ته ) ..صذق سعٛي هللا .
عؤاي ٠شغً ر٘ٓ ٚظّ١ش وً ػشال ٟأصِٕ ً١ز أْ احرً اٌؼشاق ٚاعرٙذفد لِٚ ّٗ١حاسِٗ أظؼٗ ػٕٛأاً ٚسعاٌح ذحًّ ِا ذحًّ ِٓ اٌّؼأ ٟاٌىث١شج ٌٛجذاْ ٚظلّل١لش ولً
ػشال ٟإّٔ٠ا ٚجذ عٛاء واْ ف ٟاٌؼشاق أ ٚخاسجٗ  ..أظؼٗ اٌ َٛ١ف٘ ٟزا اٌّماي وٕر١جح ٌّا شا٘ذٔاٖ ِٓ ػجة ٚػجة تؼذ االحرالٌ ٓ١األِش٠ىٚ ٟاٌصفٚ ، ٞٛاسض اٌلؼلشاق
ذرفاجؤ تظٛٙس اٌىث١ش ِٓ اٌفماػاخ اٌٍّٛثح اٌر ٟأخثطد اٌحاتً تإٌاتً ٚأحشلد األخعش تاٌ١اتظ ٚاٌر ٟذزوشٔا دِٚاً تاٌّثً اٌز ٞروش ف ٟاحذ اٌّماالخ اٌغاتمح ػلٕلذِلا للاي
ف ٗ١اٌشاػش اٌؼشت ( ٟدٔ١ان ً٘ ٚود ِ ٟٙ١ػٍ ٝذشذ١ة أ ٚوآَ أٌحص ٟٕ١اٌضفش ٠ؤوً شٛاخ اٌز٠ة ) .
ٔؼُ ٔش٘ ٜزٖ اٌفماػاخ اٌخث١ثح اٌغادسج اٌ ٟ٘ٚ َٛ١ذرحىُ تاٌعّ١ش اٌؼشال ٟاٌشش٠ف تمٛج اٌغالعً اٌحذ٠ذ٠ح ٚاٌذس٠الخ ٚاٌىٛاذُ ٚلاِاخ جضاسٚ ٗ٠اٌرفج١شاخ اٌذاِل١لح اٌلرلٟ
ٔشا٘ا ف ٟوً ٚ َٛ٠أعثٛع ٚشٙش ِٓ ِصٕؼٙ١ا اٌمرٍح اٌزٌٚ ٓ٠ذٚا ِٓ اٌذّ٠مشاغ١ح اٌرثؼ١ح ٌٍفشط اٌصف .. ٓ١٠ٛإٔٙا سعاٌح ِٛجٙح إٌ ٝوً ظّ١ش ح ٟإّٔ٠ا ٚجذ ػلٍل ٝاسض
اٌؼشاق اٌطا٘شج اٌر ٟظّد سفاخ األٔث١اء ٚاأل١ٌٚاء ٚاٌصاٌح .. ٓ١أسعٍٙا اٌ َٛ١تؼذ أْ راق اٌشؼة االِشٚ ٓ٠تاٌرحذ٠ذ ِٓ اٌشٛار اٌّؼشٚفٌٍ ٓ١شؼة تّا ٠غلّل ْٛأٔلفلغلٙلُ
اٌ َٛ١تاألحضاب ٚاٌىرً اٌغ١اع١ح اٌصف٠ٛح اٌر ٟظٙشخ تؼذ احرالي اٌؼشاق ٚتئعٕاد ٚذؼا ْٚأصحاب اٌّصاٌح اٌشخص١ح ِٓ اٌّرٍ ( ٓ١ٔٛاالٔرٙاص. ) ٓ١٠
ٔؼُ شا٘ذ٘ا ٠ٚشا٘ذ٘ا اٌصاتش ْٚاٌّؤِٕٚ ْٛاألٚف١اء ٌٍّثادا ٚاٌذ ِٓ ٓ٠خالي ذشحاٌٚ ُٙذجٛاٌ ُٙف ٟاألعٛاق أ ِٓ ٚخالي ٚلٛفٌ ُٙمعاء تؼط اٌٛلد ِغ اٌج١لشاْ أِ ٚلغ
ر ٞٚاٌمشتٚ ، ٝاألوثش ِٓ رٌه ػثش اٌفعائ١اخ اٌر ٟغضخ ٚغٕٕا ٚاٌّحٍّح تؤٔٛاع اٌف١شٚعاخ اٌطائف١ح اٌر ٟاعرٙذفد إٌّظِٛاخ اٌّلٙلّلح فل ٟحل١لاج اإلٔغلاْ اٌلؼلشاللٟ
أخالل١ا ٚاجرّاػ١اً ٚد١ٕ٠اً ٚثماف١ا ٚػٍّ١ا ػٓ غش٠ك تشاِجٙا ٌٚماءاذٙا ِٚماتالذٙا ِٚؤذّشاذٙا اٌر ٟال ذؼذ ٚال ذحص. ٝ
أوثش ِٓ ذغغ عٕٛاخ ٚاٌّص١ثح فٕ١ا أٗ ٌُ ٔغّغ تؼذ احرالي األسض ٚاٌؼشض ٚاٌذ ٓ٠إال اٌمٍ ِٓ ً١أصحاب اٌعّ١ش اٌح٠ ُ٘ٚ ٟثى٠ٚ ْٛرشحّ ْٛػلٍل ٝاٌلّلاظل ٟاٌلملش٠لة
اٌز ٞعثك احرالي اٌٛغٓ ٠ ..ثى٠ٚ ْٛرشحّ ْٛػٍ ٝوً ِٓ عاُ٘ ف ٟتٕاء وً ِا ِ٘ٛ ٛجٛد ا ْ٢ف ٟاٌؼشاق ٚف ٟجّ١غ إٌٛاح ٟاٌؼٍّ١ح ٚاٌطث١ح ٚاٌصلٕلاػل١لح ٚاٌلضساػل١لح
ٚاٌشٚ ٞاٌثماف١ح ٚاٌؼغىش٠ح ٚاألِٕ١ح ٚاٌّؼاش١ح ٚجّ١غ ِا ٠حراجٙا اٌؼشال ِٓ ٟخذِاخ إٔغأ١ح ٔ ..ؼُ ٠ثى ْٛػٍ ٝوً ِٓ ػثذ ٚشجش ٔٚظُ ٚخصص ٌحل١لاج اإلٔغلاْ فلٟ
اٌؼشاق عٛاء واْ رٌه ف ٟاٌطشق ٚاٌجغٛس اٌر٠ ٟشا٘ذٙٔٚا شاِخح ٌغا٠ح ِٕٛ٠ا ٘زا  ،أ ٚف ٟذشج١ش ٚتٕاء ِالحك ٚخذِاخ ٌٍّٕرض٘اخ  ،أ ٚف ٟذؤعل١لظ اٌلجلاِلؼلاخ ِٚلا
٠رثؼٙا ِٓ وٍ١اخ ِٚؼا٘ذ ِٚخرثشاخ  ،أ ٚف ٟإٔشاء اٌّغرشف١اخ اٌحذ٠ثح ٚاٌّغرٛصفاْ اٌر ٟال صاٌد أغالٌٙا تال١ح إٌِٕٛ٠ ٝا ٘زا ٚاٌر ٟوأد ذزولشٔلا ػلٍل ٝاٌلذٚاَ ِلٓ
شذج اصدحاِٙا تاٌّٛاغٕٚ ٓ١اٌّؼشٚفح عاتماً ألتٕاء اٌؼشاق تاٌؼ١اداخ اٌشؼث١ح  ،أ ِٓ ٚخالي اٌّشٚس ِٓ اٌّؼغىشاخ اٌخاصح تاٌج١ش اٌؼشال ٟاٌثاعً اٌلرلٌ ٟلُ ٠لثلمل ٝإال
أثش٘ا  ٚاٌر ٟأصثحد ِؤٌ ٜٚىً ِٓ ٘ة ٚدب  ،أ ٚأثٕاء اٌّشٚس ِٓ أِاَ اٌّؤعغح اٌؼاِح ٌإلراػح ٚاٌرٍفض ْٛ٠اٌر ٟذزوشٔا تاٌّاظ ٟاٌرٍ١ذ اٌز ٞواْ ٠زوشٔا تّا ولٕلا ٔغلّلغ
ِٕٙا األصٛاخ اٌجٍّ١ح اٌر ٟذزوشٔا تٕفحاخ ِذْ ٚأٙاس ٚأ٘ٛاس اٌفشاخ األٚعػ ٚاٌجٕٛب  ،أ ِٓ ٚخالي اٌّشٚس ِٓ أِاَ األتٕ١ح اٌجٍّ١ح اٌر ٟخصصد ٌرثعغ إٌاط ٚاٌلّلؼلشٚفلح
تاألعٛاق اٌّشوض٠ح  ،أ ِٓ ٚخالي اٌغفش إٌ ٝوً ِٓ عٛس٠ا ٚاألسدْ ٔٚحٓ إِ ٓ١ػٍ ٝأسٚاحٕا ٌغٍٛوٕا اٌطش٠ك اٌذ ٌٟٚاٌز٠ ٞمطغ اٌصحشاء اٌغشت١ح ِٓ ٚاٌ ٝاٌلؼلشاق اٌلزٞ
٠رفشع إٌ ٝجّ١غ اٌّحافظاخ اٌؼشال١ح  ..أ ِٓ ٚخالي اذغاع ِغاحاخ اٌرشج١ش داخً اٌّذْ ٚخاسجٙا ٚػٍ ٝاٌطشق اٌخاسج١ح ٚػٍ ٝاِلرلذاد شلاسع ِلطلاس صلذاَ اٌلذٌٚلٟ
ٌٚغا٠ح اٌشاوش٠ح ٌٍ١رحُ تحذائك فٕادق تغذاد اٌغ١احل١لح ٚاٌلحلعلاس٠لح ٌلفلٕلذق اٌلششل١لذ ٚجغلش اٌلجلّلٙلٛس٠لح ٚأتل ٟاٌلٕلٛأط ٚشلاسع اٌلششل١لذ ٚعلاحلح اٌلرلحلش٠لش
ٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚاٌخ .
ٚاٌ َٛ١ذّش ػٍٕ١ا أوثش ِٓ ذغغ عٕٛاخ ٚاٌىث١ش ِٓ (األٔزاي) ٔشاُ٘ ١ِٛ٠ا ٠ ُ٘ٚشدد ْٚواٌثثغاٚاخ ٚتٕٛذح ٚاحذج ٌٙٚذف ِؼ ٓ١أال ٘ ٛاٌرش١ٙش ٚاٌشرُ  ِٓٚخالي شّلاػلرلٙلُ
اٌّؼشٚفح تإٌظاَ اٌغاتك ِٓ ػٍ ٝشاشاخ اٌفعائ١اخ اٌذّ٠مشاغ١ح اٌر ٟذٕمً اٌىث١ش ِٓ ِا ذغّٙ١ا تاٌّؤذّشاخ اٌخاصح تاٌرجّؼاخ ٚاألحلضاب ٚاٌلىلرلً ٚاٌلّل١لٍل١لشل١لاخ
اٌغ١اع١ح اإلس٘ات١ح  ،أ ِٓ ٚخالي ِؤذّشاذٚ ُٙذصش٠حاذ ُٙاٌ١ِٛ١ح اٌرٍِٙ ٟا اٌؼشالٚ ْٛ١اٌرٌٍّّ ٟد اٌىث١ش ِٓ (اٌمشدج) اٌّرٍ ٓ١ٔٛف ٟوً ػٙذ ٚصِاْ  ..أللٛي ٌلّلٓ فلٟ
لٍثٗ ِشض ٌؼٕح اٌؼشاق ٚأسظٗ اٌطا٘شج  ..إٌ ٝوً ِٓ أوً ٚششب ٚذشػشع ٔٚشؤ ٚٚصً إٌِٕ ٝصة ِا  ،أ ٚعٍطح ِا  ،أٚ ٚجا٘ٗ ِا  ،أِ ٚشجغ دِ ٟٕ٠ا  ،أِ ٚغؤ١ٌٚح ِلا  ،أٚ
ٚظ١فح ِا ٚ ،اٌ ٝوً ِٓ خذَ ف ٟاٌج١ش اٌؼشال ٛ٘ٚ ٟاٌ٠ َٛ١ؼًّ ذاتغ رٌ ً١إل٠شاْ اٌصف٠ٛح ٚ ..أجًّ ل٘ ٌٟٛزا تّا ٠م ٌٗٛأت ٛاٌّثً اٌؼشال ٟتل ( ولً ِلٓ أولً ٔٚلجلظ
تاٌّاػ .. ) ْٛألٛي ٠ا ِٓ ٌؼٕىُ هللا ٠ ..ا ِٓ وٕرُ سػاع اٌّاظٚ ٟأرُ ذٕٙشٚ ْٛذؤوٍٚ ْٛذٍفط ْٛوً شٟء ٠ ..ا ِٓ ذرٕاتضٚ ْٚذرظا٘ش ْٚتاألٌماب ِٓ اجً اٌٛظ١لفلح ٚاٌلجلاٖ
ٚإٌّصة ٌّصاٌحىُ اٌشخص١ح إٌفؼ١ح ٠ ..ا ِٓ ذرغاسػٚ ْٛذرغاتم ْٛفّ١ا تٕ١ىُ ٌجٍة اٌفٛاحش ِٓ اجً اٌحصٛي ػٍِٕ ٝصة ِا ٠ ..ا ِٓ وٕرُ ذّلغلحل ْٛاألولرلاف ٚ
( اٌمٕادس )

ص١١
ألجً اٌحصٛي أ ٚاٌجمبء فِٕ ٟصت أٚ ٚظ١فخ أ ٚجبٖ أِ ٚشجؼب ِب ٠ ..ب ِٓ وٕزُ ِؼشٚف ٓ١ثصؼٛدوُ ػٍ ٝأوزبف اٌغ١ش  ..رزوشٚا اٌّبظٚ ٟلبسٔ ٖٛثبٌحبظش  ...رذزوذشٚا اٌذّذبظذٟ
اٌغؼ١ذ  ،ثُ عٍٛا ٔفغىُ اٌّش٠عخ أٌٍّؼٔٛخ ٘زٖ األعئٍخ :
ً٘ وبْ ٌٍطبئف١خ ٚجٛد ف ٟاٌؼٙذ اٌٛغٕ ٟاٌز ٞعجك االحزالي ؟  ً٘ٚوبْ آٔزان لزً ػٍ ٝاٌ٠ٛٙخ ؟  ً٘ٚوبْ آٔزان رٙج١ش غبئف ٟ؟  ً٘ٚوبْ األِٓ آٔزان وذّذب ٘ذ ٛا ْ٢؟
 ً٘ٚوبٔذ اٌجطبٌخ وّب ٘ ٟا ْ٢؟  ً٘ٚوبْ خش٠ج ٛاٌىٍ١بد ٠ؼٍّ ْٛػّبال أ٠ ٚؼٍّ ْٛف ِٓٙ ٟخبصخ ٚوُ ٘ ٛا ْ٢؟  ً٘ٚوبْ اٌزؼٍ ُ١وّب ٘ذ ٛا ْ٢؟ ٘ٚذً وذبٔذذ لذ١ذّذخ
اٌعبثػ اٌؼشال ٟأ ٚاٌششغخ أ ٚإِٔ ٞزغت ِٓ ِٕزغج ٟاٌج١ش وّب ٘ ٛا ْ٢؟  ً٘ٚوبٔذ األعؼبس وّب ٘ ٟاٌ َٛ١؟ أرززوش ْٚأٙ٠ب اٌخجثبء  ..وذُ وذبْ عذؼذش لذٕذ١ذٕذخ اٌذغذبص
اٌٛاحذح ؟ ٚوُ وبْ عؼش اٌٍزش اٌٛاحذ ِٓ اٌجٕض ٓ٠؟ ٚوُ وبْ عؼش اٌجشِ ً١اٌٛاحذ ِٓ إٌفػ ؟ ٚوُ وبْ عؼش اٌجشِ ِٓ ً١اٌىبص ؟ ٚوُ وبْ اٌّجٍغ اٌذز ٞرذذفذؼذٗ فذ ٟفذبرذٛسح
اٌىٙشثبء ٚاٌزٍفٚ ْٛاٌّبء ؟ ٚوُ وبْ عؼش اٌى ٍٛ١اٌٛاحذ ِٓ اٌٍح َٛ؟ ٚوُ وبٔذ وشف١خ األغجبء ؟ ٚوُ وبْ عؼش اٌذٚاء ؟ ٚو١ف وبٔذ اٌحصخ اٌزّذ٠ٛذٕذ١ذخ آٔذزان ؟ ٘ذً وذبٔذذ
ِفشداد اٌحصخ اٌزّ١ٕ٠ٛخ رمطش ػٍ ٝاٌّٛاغٓ وّب ٘ ٟا ْ٢أَ وبٔذ رغذ سِك اٌؼشالٚ ٟاٌفبئط ِٕب رجبع ٌ١غزفبد ِٕٙب اٌؼشال ٟ؟  ً٘ٚوبٔذ األ٠بَ ٚاٌذٍذ١ذبٌذ ٟآٔذزان ِذثذً
ٌ١بٌٚ ٟأ٠بَ ٘زا اٌؼٙذ اٌٍؼ ٓ١؟ ٠ ً٘ٚغزط١غ أ ٞػشال ٟاٌز٘بة ِٓ ٚاٌ ٝاٌّحبفظبد اٌؼشال١خ ٚالع١زٙب ٛٔٚاحٙ١ب ٌ١ال ً ف٘ ٟزا اٌضِبْ ؟ ثُ اعأٌٛا أٔفغىُ ٠ب ِذٓ ػذشفذىذُ
اٌزبس٠خ اٌغ١بع ٟاٌؼشال ٟثبالٔزٙبص .. ٓ١٠و١ف وبٔذ أعؼبس اٌّٛاد اإلٔشبئ١خ آٔزان ؟ ً٘ وبٔذ ِثً أعؼبس اٌ َٛ١؟  ً٘ٚوبٔذ ٘١جخ ٚشذخذصذ١ذخ أِ ٞغذئذٛي فذ ٟاٌذذٌٚذخ
اٌششػ١خ لجً االحزالي ِثً اٌشخص١بد اٌّٙضٚصح ٚاٌشػٕخ ف٘ ٟزا اٌضِبْ اٌٍؼٚ ٓ١اٌزٚ ٟصً اٌحذ ثأغفبي اٌؼشاق أْ ٠غزٙضئٛا ٠ٚشّئضٚا ِٕٙب ػٕذِب ٠شب٘ذِ ُٙٔٚذٓ ػذٍذٝ
ٚعبئً األػالَ ؟ ٚٚٚٚٚٚ ٚاٌخ .
ألٛي ٌىً ِٓ أوً ٚششة ِٓ ( جفٕخ ) إٌظبَ اٌٛغٕ ٟاٌششػ ٟاٌغبثك  :شزبْ ِب ثٔ ٓ١ظبَ اٌحىُ اٌٛغٌٕ ٟصذاَ حغٚ ٓ١إٌظبَ اٌطبئفٌ ٟؼصبثبد اٌمزً ػٍذ ٝاٌذٙذ٠ٛذخ
اٌّحصٛس ف ٟاٌجمؼخ اٌز ٟإِٔٙب ٌ ُٙأع١بدُ٘ ِٓ االحزالٌ ٓ١األِش٠ىٚ ٟاٌصفٚ ٞٛاٌز( ٓ٠فشخٛا) ٌ ُٙفشٚػب ف ٟجّ١غ اٌّحبفظبد ٚااللع١خ ٚإٌٛاحذٚ ٟثذؼذٕذب٠ٚذٓ ػذشفذٙذُ
اٌشؼت اٌؼشال ٟثذ ( اٌّبف١ب اٌحشاِ١خ ) ِٓ ِب ٠غّ ْٛأٔفغ ُٙة ( ِجبٌظ حشاِ١خ اٌّحبفظبد ) .
ٚأخ١شا ألٛي ٌّ :برا ٘زٖ (اٌٛلبحخ ٚإٌزاٌخ ٚاٌحمبسح) اٌزٔ ٟشب٘ذ٘ب ف ٟوً ِؤرّش ِٓ ِؤرّشاد (لشدح) ٘زا اٌضِبْ ٕ٠ ُ٘ٚجحٔ ْٛجبح (اٌىالة)ػجش ( عذزذ١ذجذبد ) اٌذمذٕذٛاد
اٌفعبئ١خ اٌذّ٠مشاغ١خ اٌغٛغٛغبئ١خ ٠ ُ٘ٚزججح٠ٚ ْٛشزّٕ٠ٚ ْٛغج ْٛاٌز ُٙإٌ ٝإٌظبَ اٌٛغٕ ٟاٌششػ٠ٚ ٟشلص ْٛغشثبً ػٍ ٝصٛد لشع غجٛي صِبٕٔب ٘ذزا اٌذّذؼذشٚف ثذضِذٓ
االغجبس ِٓ حشاِ١خ اٌٍطُ ػٍ ٝاٌصذٚس ؟ أٌ١ظ ِٓ اٌحىّخ أْ رزوشٚا ِحبعٓ ِٛربوُ ؟ ٌٚىٓ ألٌٙٛب ٌىُ ٚثمٛح  ..إْ ِٓ صفبد األٔزاي اٌغبلط ٓ١أْ ال فشق ػذٕذذ٘ذُ ثذ١ذٓ
اٌّٛرٚ ٝاألح١بء ٚ ،إّٔب ّ٘ ُٙاألٚي ٚاألخ١ش اٌّصٍحخ اٌشخص١خ إٌفؼ١خ اٌز ٟرالحم ُٙف ٟوً ػٙذ ٚصِبْ ِ ..جشسا اٌغجت ف ٟرٌه ٘ذ ٛألٔذٙذُ ( أٔذزاي ٚفذبلذذ ٞاٌذغذ١ذشح
ٚاٌعّ١ش ٚاٌششف ٚاٌذ. ) ٓ٠
ٚاخزُ سعبٌز٘ ٟزٖ ف ٟثج١ز ِٓ ٓ١اٌشؼش اٌشؼج ٟاٌز ٞأسعٍٗ ٌ ٟاحذ اإلخٛح ِٓ وزبة اٌّمبِٚخ اٌؼشال١خ ٚاٌز٠ ٞمٛي :
اٌٛغٓ ِِ ٛجشٚح  ....احٕٗ اٌجش حٕبٖ
ِٓ ٚوغ ران اٌح١ذ ٠ ....ب ٚعفٗ ثىٕبٖ

يف الذكرى الرابعة والعشرين لنصر الثامن من آب اخلالد
تحسين عباس المحمدي
رحً ػٍٕ١ب ف٘ ٟزٖ األ٠بَ اٌجٙبد٠خ اٌّجبسوخ ٔٚحٓ ف ٟشٙش سِعبْ اٌفع ً١اٌزوش ٜاٌشاثؼخ ٚاٌؼششٌٕ ْٚصش اٌثبِٓ ِٓ آة اٌخبٌذ ػبَ  8811إٌصش اٌٛغٕ ٟاٌىج١ش ثً اٌذٕذصذش
اٌم ِٟٛاٌجب٘ش ٌٍؼشة أجّؼ .. ٓ١فٍمذ دحش اٌؼشال ْٛ١األثبح ثشؼجٚ ُٙج١ش ُٙاٌجبعً اٌؼذٚاْ اإل٠شأ ٟاٌغبشُ ػجش ثّبْ عٕٛاد ِزشػبد ثبٌزعح١ذبد ٚاٌشذٙذذاء ِذجذغذذح
فِ ٟؼبسن اٌششف ٚاٌجطٌٛخ ف ٟششق اٌجصشح ٚاٌش١ت ٚاٌط١ت ٚاٌفىخ ٚربج اٌّؼبسن ِٚؼبسن اٌحصبد األوجش ٚاٌز ٟرٛجذ ثّؼبسن اٌزحش٠ش اٌىجشِ ٜؼبسن رحش٠ش اٌذفذبٚ ٚصثذ١ذذاد
ِٚجِٕٚ ْٛؼبسن اٌزٛوالد ٚاٌز ٟرىٍٍذ ث َٛ١األ٠بَ ف ٟاٌثبِٓ ِٓ آة ػبَ  8811اٌز ٞرحمك ف ٗ١دحش اٌّحزٍٚ ٓ١رحش٠ش أٚي أسض ػشث١خ ِغزصجخ ف ٟاٌؼصذش اٌذحذذ٠ذف اٌذفذبٚ
اٌؼض٠ضح ٌٚ ..مذ وبْ ٔصش اٌثبِٓ ِٓ آة اٌؼظِ ُ١ذػبح العزٕفبس ل ٜٛاٌشش ٚاٌظالي ظذ األِخ فىبْ اٌؼذٚاْ اٌثالث ٟٕ١اٌغبشُ ػبَ ٚ 8888اٌحصبس اٌجذبئذش ِٚذٓ ثذُ اٌذؼذذٚاْ
األِ١شو ٟاٌص ٟٔٛ١ٙاٌفبسع ٟا٢ثُ ٚاحزالي اٌؼشاق ػبَ  .. 3002ث١ذ أْ سٚح اٌّمبِٚخ اٌجبعٍخ اٌز ٟجغذ٘ب شؼت اٌؼشاق ٚج١شٗ اٌجطً رجٍذ ف ٟاٌؼّذٍذ١ذبد اٌذجذٙذبد٠ذخ
اٌججبسح ٌّجب٘ذ ٞاٌجؼف ٚاٌّمبِٚخ فِ ٟجبثٙخ االحزالي ٚوغش ظٙشٖ ف٘ ٟضّ٠خ آخش جٕذ ٞأِ١شوِ ٟحزً ف ٟاٌحبدٚ ٞاٌثالث ِٓ ٓ١وذبٔذ ْٛاألٚي ػذبَ ٚ 3088رذحذمذ١ذك
أزصبسٔب اٌزبس٠خ ٟاٌىج١ش ػٍ ٝاٌّحزٍٚ ٓ١رجش٠ؼ ُٙوؤٚط اٌٙضّ٠خ ٚاٌخزالْ ٘ٚ ..ب ُ٘ ِجب٘ذ ٚاٌجؼف ٚاٌّمبِٚخ ٠غزٍ ّْٛٙدسٚط ٚػجش ِٚؼبٔ ٟاٌزوش ٜاٌشاثؼخ ٚاٌذؼذشذش٠ذٓ
ٌٕصش اٌثبِٓ ِٓ آة اٌؼظٌّٛ ُ١اصٍخ جٙبدُ٘ اٌّمذط ٚحز ٝإٌصش اٌّؤصس .

ص٢١

حساب الشعة
سلمان الشعبي



اٌؼشال٠ ْٛ١زٍ ِٓ ْٚٛشذح اٌحش ف٘ ٟزا اٌظ١ف اٌمبئغ ٚاٌؼض٠ضح اٌىٙشثبء رطً ػٍٚ ٗٙ١ٕ٘ ُٙ١اٌز ٟشجٙٙب أثٕبء شؼجٕب اٌط١ت ف ٟثظشح ػزجخ ثٓ غضٚاْ ٚاالطمّمؼمٟ
ٚاٌخٍ ً١أثٓ أحّذ اٌفشا٘١ذ ٞثّمذَ اإلشبساد اٌؼٛئ١خ ( الخرفك اليج ) وّب لبٌٛا ٚرظب٘شٚا ِطبٌج ٓ١ثبٌىٙشثبء اٌزٌ ٟفؾ عشاق ٘زا اٌضِبْ اٌمز٠مٓ فمبلمٛا انٌٚم١مٓ
ٚا٢خش ٓ٠ف ٟاٌغشلخ ٚاالثزضاص ١ٍِ 73بس دٚالس رخظ١ظبد اٌىٙشثبء ػٍ ٝحذ رظش٠حبد إٌٛاة اٌزشف .. ٓ١ف١ب  ً٠ٚٚ ٍُٙ٠ٚأع١بدُ٘ ِٓ غؼجخ اٌشؼت اٌؼشالٚ ٟعمبػمخ
اٌحغبة انرٚ ٟع١ؼٍُ اٌز ٓ٠ظٍّٛا إِٔ ٞمٍت ٕ٠مٍج. ْٛ



ٛ٠اطً اٌؼّ ً١اٌّبٌى ٟػجش جٕبح ٗ١أثٕٗ احّذ ٚطٙشٖ أث ٟسحبة ٚثبٌث ُٙلش٠جٗ فبئض اعزالَ اٌحظض اٌّمشسح ِٓ ػمٛد االعزثّبس ومّمب ٠غمّمٔٛمٙمب ٚاٌمزم ٟرمؼمٙمذ
ثبٌٕٛٙع ثٙب عبِ ٟاالػشج ٟسئ١ظ ِب رغّ١٘ ٝئخ االعزثّبس  ( ٚجعيدحه ) اٌضاٍِ .. ٟفٍمذ وبٔذ ػّٛالد ِب ٠غّ ٝاٌّششٚع اٌغىمٕم ٟفم ( ٟبسمممايما )
اٌّذفٛػخ ٌجطبٔخ اٌّبٌى ْٛ١ٍِ 011 ٟدٚالس ِب آثبس حف١ظخ ِش ُ٠اٌش٠ظ ِغزشبسح اٌّبٌى ٟاٌز ٟلبٌذ فِ ٟجٍغٙب اٌخبص ا ٓ٠حظز ٟفأٔب ٕ٠طجك ػمٍم ٟاٌمّمثمً
اٌشؼج ٟاٌؼشال ( ٟمثل لطم شمهىدة حلطم ويت الكبار وحاكل ويت الصغار ) ٠ٚز ّٟٕٔٛٙثإٔٔ ٟاعزحٛرد ػٍ ٝد ِٓ ٓ١ّٔٚاالسع ػٍ ٝعمبحمً ٔمٙمش دجمٍمخ
١ٌ ٟ٘ٚغذ إال ِ 0111زش ِشثغ حك صػ١ك إٔبء اٌٍٚ ً١أؽشاف إٌٙبس ف ٟرّج١ذ اٌّبٌى ٟوّب لبٌذ ِبرا ٠ؼٛص ( نبيل ) ٚرمظذ صٚجٙب اٌجذ٠ذ ( نبميمل المممىسمى

)

حز ٝال ٠ظجح ِثً أث ٟسحبة ا ٚفبئض ! .



ػبدد اعطٛأخ ػمٛد ( قدور مىحان ) ِب ٠غّٚ ٗٔٛص٠ش اٌذفبع اٌغبثك ِغ طشث١ب ٚثٍغبس٠ب ٚاٚوشأ١ب ٚاٌظ ٓ١اٌ ٝاٌذٚساْ ٚاعز١مظذ ِب رغمّمٌ ٝمجمٕمخ اٌمٕمضا٘مخ
ٌزطٍت ِٓ ( وزارة الدفاع ) رغٍّٙ١ب ٔغخبً ِٓ أٚساق ػمٛد اٌزغٍ١ح اٌز ٟرُ إثشاِّٙب ِغ إٌّبشئ اٌؼغىش٠خ اٌجٍغبس٠مخ ٚاٌظمشثم١مخ ٚانٚومشأم١مخ ٚاٌظم١مٕم١مخ ..
فبٌزمبس٠ش اٌذ١ٌٚخ انجٕج١خ رش١ش أْ اٌفغبد ػٍ ٝصِٓ ( قدور

مىحان ) رجبٚص اٌم ١ٍِ ِٓ % 52بساد اٌذٚالساد اٌّظشٚفخ ػٍ ٝاٌزغٍ١ح ٚلذ رشافك ٘مزا اٌمزمظمش٠مح

ثبإلػالْ ػٓ أْ انعٍحخ اٌّغزٛسدح ٌ١غذ إال خشدح رُ رجذ٠ذ٘ب وّب ُ٠ؼجشِٕٙٚ ْٚب طفمخ اٌذثبثبد انٚوشأ١خ ٚغ١ش٘ب ٘ٚىزا ٠ى ْٛاٌشفؾ ٚإال فمال ٚأٔمٙمُ ػمّمٍمٛا
ثبٌّثً اٌش١ٙش ( إذا أردث أن حسرق فأسرق جمال ً ) فٙؤالء عشلٛا اٌجّبي وٍٙب ثّب حٍّذ  ..فبٔٙذد ػٍ ُٙ١ججبي اٌشؼت إٌبلُ ػٍم٘ ٝمؤالء ِمٓ ِظمبطمٟ
دِبئٗ ٚثشٚارٗ ٚع١ح١ك اٌّىش اٌغ١ئ ثأٍ٘ٗ .



ِٙشجبْ ِٕزظف اٌٌٍٍ ً١فؼبئح اٌز ٞرجثٗ أحذ ٜاٌفؼبئ١بد ػٍ ٝاِزذاد شٙش سِؼبْ اٌفؼ٠ ً١ؼج ثّخبص٘ ٞؤالء اٌز٠ ٓ٠غّ ْٛأفغٔ ُٙمٛاثمبً ٔٚمبئمجمبد ٠مظمٙمشْٚ
ِزجبس ٓ٠ف ٟػشع انص٠بء ِٓ ( القىط والبنطاالث وحقليعاث األخضر واألحمر والبرحقالي والليمىني  ..الخ ) ٚاٌشؼت اٌؼشال ٟفٌٙ ٟم١مت ِمؼمبٔمبرمٗ ٠مزمفمش
ػٍ١ٌ ُٙ١زحفٗ اٌّذػ ٛثٙبء االػشج ٟثأٔٗ ثبع ث١زبً ِٓ ثٛ١رٗ اٌفبس٘خ اٌىث١شح ف ٟاٌىبظّ١خ ٚششَ اٌش١خ ٚا٠شٌٕذح ثّجٍغ ػششح ِال ٓ١٠دٚالس فمؾ ٠ٚممٛي ٘مزا ٌم١مظ
ثبٌّجٍغ اٌىج١ش  ِٓٚ ..اٌ ٓ٠ه ٘زا ِّٚشاجؼِ ٟحىّخ اٌىبظّ١خ ِٓ أثٕبء االٔجبسٚ ٓ١٠اٌٙجٕخ ٚشبؽئ اٌزبج٠ ٟؼشفٔٛه جم١مذاً ثمأ ٞدػمب ٜٚومٕمذ رمزمشافمغ ٚومُ ٘مٛ
أجشن ..؟!! ٚفٙٔ ٟب٠خ ٘زا اٌّٙشجبْ اٌفؼبئحٛ٠ ٟلغ اٌّزشف ْٛطىٛن ثأ  011أٌف دٕ٠بس وحذ أدٔٚ ٝثؼؼ٠ ُٙزجبس ٜاٌ ٝسفغ اٌّجٍغ اٌ ٝاٌّال ٓ١٠اٌز ٟعمشلمٙمب ِمٓ
اٌفمشاء ٚان٠زبَ ٌ١ؼ١ذ٘ب اٌ ُٙ١حغت ِب ٠مٛي ػشاة اٌّٙشجبْ ٚثٍٛٙأٗ اٌّخزبي وبٌطبٚٚط ػٍ٘ ٝؤالء ِٓ أشجبٖ اٌشجبي ٚإرا ُػشف اٌغجت ثمطمً اٌمؼمجمت ٔٚمبئمجمخ
أخش ٜرزجب٘ ٝثأٔٙب رظشف سارجٙب اٌجبٌغ  ْٛ١ٍِ 05خالي أعجٛع !  ِٓٚ ..خذَ أسثؼ ْٛػبِبً ٚلغ رحذ ؽبئٍخ االجزثبس ٠ ٌُٚمجغ فٍغبً ٚاحذاً ِٕٗ ػشش عمٕمٛاد ٚشمش
اٌجٍ١خ ِب ٠ؼحه اَ ٠جى ٟأَ أٗ ػحه وبٌجىبء وّب لبي اٌّشح َٛأث ٛاٌط١ت اٌّزٕج. ٟ

ص٣١

مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
رٛاصً اٌثٛسح رمذ٘ ُ٠زٖ اٌزا٠ٚخ اٌز ٟرعشض رعش٠فبد ثجعط اٌّصطٍذبد ٚاٌّفب٘ ُ١اٌفىش٠خ ٚاٌس١بس١خ اٌّسزمبح ِٓ ِع ٓ١اٌفىش اٌٛغٕٚ ٟاٌمٚ ِٟٛاالٔسبٔيٚ ٟاٌيزي ٟال
رّثً ثبٌعشٚسح رعش٠فبً ثعث١بً ٔص١بً ٚأّب ٘ ٟلش٠جخ ِٓ ـىش اٌذزة ٚعم١ذح اٌجعث ٚاسزشار١ج١زٗ اٌس١بس١خ ِٛٚالفٗ ٚرطج١مبرٙب  ،ثً اْ ثععٙب ٠عجش رعج١شاً دل١ميبً ٚايبِيع ً عيٓ
ِٛلؿ اٌذزة ٚسؤ٠زٗ اٌفىش٠خ ٚاالسزشار١ج١خ ٚ ..رٙذؾ ٘زٖ اٌزا٠ٚخ اٌ ٝاؼٕبء ثمبـخ إٌّبظٍ ٓ١اٌجعثٚ ٓ١اٌّجب٘ذٚ ٓ٠عّ َٛاٌٛغٕ ٓ١اٌعشالٚ ٓ١١إٌّبظٍ ٓ١اٌعشة اٌّيٕيب٘عي١يٓ
ٌعدزعي ثً ٚعّ َٛاثٕبء اعجٕب اٌّجب٘ذ اٌصبثش ٌٚزىٓ ٌ ُٙخ١ش ِع ٓ١ـ ٟظً اٌزش ٗ٠ٛاٌفىشٚ ٞاٌس١بسٚ ٟاٌثمبـٚ ٟاالععِ ٟاٌزّ٠ ٞبسسٗ اٌّذزٍٚ ْٛعّيعهيٙيُ ـيٟ
اثشع صٛس اٌزز١٠ؿ ٚاٌزعٍ ً١ثّب ٠سبعذ ٘إالء عٍ ٝرٕف١ز ِخططبر ُٙاٌزذِ١ش٠خ ظذ اٌعشاق ٚاالِخ  ..رٌه اْ ـىشٔب ٚعم١ذرٕب اٌزّ٘ ٟب ٔجشاسبً ٌّّبسسبرٕب اٌس١بس١يخ ٚثيّيب
١ٕ٠ش غش٠مّٙب ٍّّٙٙ٠ٚب اٌعزَ عٍ ٝاْ رى ْٛـ ٟاٌّسبساد اٌصبهجخ ٚاٌخ١شح ٌجٍٛغ أ٘ذاـٙب اٌٛغٕ١خ ٚاٌم١ِٛخ اٌخ١شح ٚـ٘ ٟزٖ اٌّشدٍخ اٌجٙبد٠خ ِٓ ِس١شح اعجٕب اٌيايبـيشح
اٌز٠ ٟزعشض ـٙ١ب ِف َٛٙاٌذزة ٚاٌّّبسسبد اٌذزث١خ اٌ ٝاثشع ص١ػ اٌزش ٗ٠ٛـ ٟظً االدزعي ِّٚبسسبد عّعهٗ عٍ ٝصع١ذ اٌعٍّ١خ اٌس١بس١خ اٌّٙيزيشهيخ ٚسيٕيزيٕيبٚي
ـ٘ ٟزا اٌعذد ِف " َٛٙاٌج ً١اٌعشث ٟاٌجذ٠ذ" .

الجيل العربي الجديد
للرفيق القائد المؤسس أحمد ميشيل عفلق رحمه هللا

ـ ٟدبٌخ سل ٟاألِخ ٚلٛرٙب رخؿ ِسإ١ٌٚخ اٌفشد ئال ٠ى ْٛلبدساً عٍٔ ٝفعٙب عبجزاً عٓ اإلظشاس ثٙب ٚال ٠ى ْٛثّخ رٕبلط أ ٚاخزعؾ وج١ش ثٔ ٓ١فعٗ ٌٙيب ٚأيزيفيبعيٗ ِيٕيٙيب ثيً
رٕسجُ إٌّفعزبْ ـ ٟأوثش األد١بْ ثزذم١ك اٌفشد اخص١زٗ رزذمك اخص١خ أِزٗ ٚثم١بِٗ ثعٍّٗ اٌخبص ٠خذَ اٌذ١بح اٌعبِخ ٚعٕذِب ٠سبُ٘ ـ ٟأٚلبد ِعٕ١خ ِٚيٕيبسيجيبد
ِذذٚدح ـ ٟاٌعًّ اٌعبَ ٠عشؾ أْ ِسبّ٘زٗ ارا رعبؾ اٌِ ٝسبّ٘خ ا٢خش ٓ٠رإد ٞثصٛسح أو١ذح اٌ ٝإٌز١جخ اٌعبِخ اٌّطٍٛثخ أِ ٚب ٠مبسثٙب رٌه أْ األِخ ـ٘ ٟزٖ اٌيذيبٌيخ
رس١طش عٍِ ٝص١ش٘ب ٚظشٚـٙب اٌ ٝدذ وج١ش ـذ١برٙب ا٠جبث١خ سٍسٍخ داـمخ  ٟ٘ٚرصعذ ٚوأٔٙب ِٓ لٛح أٔذـبعٙب ـٔ ٟزٚي ٚاٌفشد ِذّٛي عٍ ٝري١يبس٘يب ـي٘ ٟيزا اٌصيعيٛد
٠خذِٙب ثع عٕبء ٚال رىٍؿ .
ئِب ـ ٟدبٌخ اٌزأخش ٚاٌععؿ ـززعخُ ِسإ١ٌٚخ اٌفشد ئر ٠ش ٜوً دشوخ ِٓ دشوبرٗ لبدسح عٍ ٝاإلظشاس ثأِزٗ ـ ٟد ٓ١رصجخ خذِزٗ ٌٙب ابلخ ِزعزسح ـب٘يزيّيبِيٗ ثيذي١يبريٗ
اٌخبصخ ٔٚفعٗ اٌخبص ال ٠ى ْٛئّ٘بال ٌٍخذِخ اٌعبِخ ـذست ثً ـ ٟأوثش األد١بْ ِٛجٙبً ظذ٘ب ٚال ٠عٛد اٌفشد خٍ١خ ـ ٟجسُ األِخ ئرا رؽز ٜؼزا٘ب ـ ٟاٌٛلذ ٔفسيٗ ثيً
خصّبً ٌٙزا اٌجسُ ال ٠م ٜٛئال ِٓ ظعفٗ ٚال ٠سّٓ ئال ِٓ جٛعٗ ئرا أساد أْ ٠ذخً اٌذ١بح اٌعبِخ سأ ٜثعذ د ٓ١أٔٗ ثبٌشؼُ ِٓ سؼجزٗ اٌخبٌصخ ـ ٟاٌخذِخ ِٕميبد ثيّيٕيطيك
لب٘ش خف ٟالْ ٠سخش٘ب ٌٕفسٗ ِٚصٍذزٗ ٠ٚع١ش ِٕٙب ٚعٍٙ١ب ثعذ أْ وبْ  ٕٞٛ٠رسخ١ش ٔفسٗ ٚع١شٗ ٌٕفعٙب ٌٚخذِزٙب ٠ٚزعخ ٌٗ أْ ِسبّ٘زٗ ـ ٟاٌعًّ اٌيعيبَ ثيؽي١يخ
ئ٠صبٌٗ اٌ٘ ٝذؾ ِشزشن ٚادذ ٌألِخ ٌٓ رإد ٞعٕذِب رعبؾ اٌِ ٝسبّ٘خ ا٢خش ٓ٠اٌٚ ٝصٛي ثعط اإلـشاد اٌ ٝأ٘ذاؾ خبصخ ِخزٍفخ أ ٞاٌ ٝئثيعيبد األِيخ عيٓ ٘يذـيٙيب
اٌّطٍٛة .
إٔٔب ئر ٔزوش اٌج ً١اٌعشث ٟاٌجذ٠ذ ٔعٕ ٟثٗ ج١ع ً ٌُ ٠زذمك ثعذ ٚأْ رىٓ ٌٗ ـٚ ٟالعٕب ِّىٕبد  ِٓٚاٌعجث أْ ٕٔزاش ظٛٙس ٘زا اٌج ً١ئرا ٌُ راٙش ـىشرٗ ـبٌصفيخ اٌيّيّي١يزح
ٌٗ أٔٗ ـىشٖ وٍٗ ٚاْ عٍّٗ ئاعبع ٌفىشرٗ ـارا ٌُ رىٓ ٌُ ٠ىٓ ثّخ عًّ ٚوذسٖ ٚرفسخٗ وعزس ٚرؽش٠ش ٌزٌه ٘ ٟأسٛأ ِب ـ ٟ٘ٚ ٗ١دِٚب ًد١ٌ ٗٔٚس اٌعًّ ئاعبعيبً ٌيٙيب ثيً
٘ ٟرمط١ش ٌاٍّزٗ ٚ ..ال ُ٠ف ِٓ ُٙاٌج ً١اٌجذ٠ذ أْ ج ً١اٌشجبة ئر ٌ١س اٌشجبة ـىشح ثً اشغبً ِٕبسجبً ٌّٕ٘ٛب ٚلذ ٠ى ِٓ ْٛاٌشجبة ِٓ ُ٘ أاذ ِٓ اٌشي١يٛر عيذاٚح
ِٕٚبلعخ ٌٍج ً١اٌجذ٠ذ ٌٚزٌه ٌٓ رزذمك اٌفىشح اٌعشث١خ اٌجذ٠ذح ئال ـٛٔ ٟع ِع ِٓ ٓ١اٌشجبة ٚئّ٘بي ٘زا اٌفشق أد ٜاٌ ٝـشً وً ِذبٚالد اٌجعث اٌيزي ٟليبِيذ ِيٕيز
سِٕٚ ٓ١ب رزاي ألٔٙب اوزفذ ِٓ اٌشجبة ثشاثطخ اٌسٓ ٚثشاثطخ أخش ٜال رمً عٕٙب خذاعبً اٌثمبـخ االصطعد١خ .
ـبٌج ً١اٌجذ٠ذ ٠شزشغ أ٠عبً ٚجٛد ـِ ُٙعٌٍ ٓ١ثمبـخ ٛٔٚع ِع ِٓ ٓ١اٌّثمف .. ٓ١أْ اٌ ُ٘ٛاٌزٕ٠ ٞست اٌ ٝاٌسٓ اٌشبثخ لٛح خبسلخ ـ ٟدذ رارٙب ٘ٔ ٛفسٗ اٌزٕ٠ ٞيزيايش
أزٙبء عّش اٌج ً١اٌمذِٛٚ ُ٠د آخش ِّثً ٌٗ ـ ٟد ٓ١أْ ٘زا اٌج١ٌ ً١س ِجشد اجسبَ ِسٕخ ثً ٘ ٛسٚح ٚرمبٌ١ذ لبدسح أْ رزجسذ ـ ٟاألجي١يبي اٌشيبثيخ اٌيِ ٝيب ايبء
هللا  ..ـىّب أْ اٌج ً١اٌجذ٠ذ ال ٛ٠جذ ؼع ً ِزٚ ٝجذد ـىشرٗ وزٌه اٌج ً١اٌمذ ُ٠ال ّٛ٠د ِب ٌُ رّذ سٚدٗ ٚرمبٌ١ذٖ أ ٚثبألدشِ ٜب ٌُ رمزً ثاٛٙس اٌشٚح اٌز ٟرٕيفي١يٙيب ٘ٚيزا
٠عٕ ٟأْ وً ئصعح ال ٠زٕبٚي اٌفىشح األسبس١خ ٌذ١بح األِخ ٘ ٛسطذ ٟـباً ٚثبٌزبٌ ٟظبس ٚوً ِعبٌجخ ر ًّٙاٌجزس ٌزٍز ٟٙثبٌفشٚع ٘ ٟئظبعخ ٌٍٛلذ ٘ ِٓٚزا اٌميجي١يً
ا٘زّبِٕب اٌزٕ٘ ٟثي ( االخعق ) ٚـشٍٕب اٌعٍّ ٟـٙ١ب ٔذسجٙب سججب ٔ ٟ٘ٚز١جخ غج١ع١خ ٌّٛلؿ د٠ ٞٛ١جت أْ ١ٙ٠ئٗ اٌفىش ٚاْ ٘زٖ إٌاشح اٌّعىٛسخ ٌزاٙش ـ ٟـيٙيّيٕيب
ٌّبظٕ١ب اٌّج١ذ ٚد١بح أثطبٌٕب ـٕذٓ ٕٔاش اٌ ٝأٌٚئه األثطبي ِٓ خعي ظعفٕب ٚأذطبغٕب ٌزٌه ٔذٍّ ُٙأدّبال ً ِٓ اٌفعبهً ال ٠زٕبست ثمٍٙب ِع ِب وبْ ٌذ١بر ِٓ ُٙعيفي٠ٛيخ
ٚغعلخ ٚرذـك ٚال ٠زفك رعذد٘ب ِع ِب وبْ ٌشخص١زٚ ِٓ ُٙدذح ساهعخ .

ص٤١
أرٌ فُحٍ ال َطهت جٛال ً يإيُب يخهصبً جشٚئبً صجٕساً يضحٛبً فؼال ً ثم َطهت جٛال ً جذٚذاً أ٘ أٌ ٚكٌٕ نّ يٕلف ح ٕ٘ٛجذٚذ ٚسززجغ ْٕ َفسّ انفضبئم انز ٙرضًنُنٓنب ٔٚنحنزنب
ئنٓٛب  ..أٌ ْزا انًٕلف نٍ ٚكٌٕ ئال يٕلفبً فكشٚبً ًٚكٍ رحذٚذِ ْكزا :



ال َٓضخ ئال يٍ انذاخم يٍ داخم االَحطبط رُجؼث يُّ نزُفٔ ّٛرسزكشف ارجبّْ نزؼبكسّ ٔانجٛم انجذٚذ سٛخش يٍ انٕالغ انفبسذ ٔنكُّ سٛكنٌٕ َنمنٛنضنّ سنٛنٕننذ
ُٔٚفصم ػُّ ْٕ َزٛجخ نألنى ٔال ٚشؼش ثأنى انفسبد اال يٍ ػبش ف ( ّٛال يُّ ) .



ٔٚجسى ًٔٚأل ثبنًؼُٗ ٔٚؼط ٙارجبْبً فالثذ يٍ انى شذٚذ ف ّٛيؼُٗ ٔنّ ارجبِ .
نكٍ انفبسذ ال ٚإنى دٔيبً ٔال ٚإنى أٚبً كبٌ فبألنى لذ ُٚخهك ٕٔٚضح ٔٚشْف ُ



ئٌ يؼُٗ األنى ٔارجبّْ يزٕلفبٌ ػهٗ َٕع اإلحكبو انزٚ ٙصذسْب انجٛم انجذٚذ ٔحٛبح ْزا انجٛم يزٕلفخ ػهٗ حكًّ نزنك ٔٚجت أٌ ٚكٌٕ حكًّ حٛبً .



ٔال ٚكٌٕ حكى انجٛم انجذٚذ حٛبً ئال ئرا كبٌ ف ٙفكشِ َٔفسّ يجزًغ يثبنٚ ٙسزًذ يُّ لٚٔ ًّٛسأنّ انحكى ػهٗ رفكٛشِ ٔػًهّ فبنًجزًغ اننٕالنؼنٚ ٙنٓنذد انشنجنبة
ثأكجش انخطش ئر ْٕ يٍ جٓخ ٚششحٓى نًٓبو اإلثطبل ٔيٍ جٓخ أخشٖ ٚشضٗ يُٓى ثأثسظ اإلػًبل فالثذ يٍ انزشفغ ٔانزغبض ٙػٍ انًمبٛٚس انٕالؼنٛنخ ٔينٍ اسنزنهنٓنبو
يمبٛٚس انًًٓخ انزبسٚخٛخ أ٘ انًمبٛٚس انخبنذح فبنخهٕد نٛس سٛش انحبضش انٗ انًسزمجم ثم َمم انًسزمجم انٗ انحبضش ٔاٌ أثطبل انؼشٔثخ ف ٙانًبض ٙانًنجنٛنذ ننى
ٚخهذٔا ألَٓى لبيٕا ثبألػًبل انؼظًٛخ ثم لبيٕا ثبألػًبل انؼظًٛخ ألَٓى كبَٕا ف ٙحٛبرٓى ٚؼٛشٌٕ فَ ٙطبق انخهٕد .

ٔػُذ انجؼثخ كبَذ األيخ انؼشثٛخ سجال ً ٔاحذاً ٔكبٌ ْزا انٕاحذ كبفٛبً نًٛثهٓب ف ٙرنك انحٔ ٍٛانٗ أنٕف انسُ .. ٍٛٛفبنجٛم انجذٚذ ٚإيٍ ثُفسّ ألَّ ٚإيٍ ثأيزّ انخبننذح ٔٚنإينٍ
ثأيزّ انحبضشح ٔثمذسرٓب ػهٗ أٌ رغهت اَحطبطٓب ألَّ ٚإيٍ ثُفسّ يب داو ْٕ لذ خش يُٓب فٓ ٙلبدسح أٌ رخش يٍ َفسٓب يب داو ْٕ لذ اسرفغ فٕلٓب فٓ ٙلبدسح أٌ رنشرنفنغ
فٕق َفسٓب ٔيب داو ْٕ لذ أَفصم ػُٓب فٓ ٙرسزطٛغ ثؼًهّ ٔرأثٛشِ أٌ رُفصم ػٍ َفسٓب انًُحطخ انفبسذح نزؼٕد األيخ انؼشثٛخ انخبنذح ٔنكٍ كم رنك ٚشنزنشط أٌ ٚنكنٌٕ
ثًخ جٛم ػشث ٙجذٚذ .

الصحفيون يقولون
أذا تكلم املالكي فكذبوه
أميمه البرهان
ثؼذ كم انز٘ جشٖ ٔثؼذ أٌ لضٗ أكثش يٍ  055صحف ٙشٓذاء ػهٗ يزثح حشٚخ انٕطٍ ٔكشايزّ ٚظٓش انًبنك ٙنٛمٕل دنَٕ ٙػهٗ صحف ٙيؼزمم أٔ ػهٗ صحنفن ٙللنزنم أٔ
ٔدة ْٕٚبد َمبثخ انصحفنٛنٛنٍ ٔ ..اننخنجنش كنزننك ػنُنذ
ْت
ػهٗ صحفُ ٙيجزث ٔانجٕاة ػُذ َمبثخ انصحف ٍٛٛانًٕلشح انز ٙرشلٍ لٛذ انصحف ٍٛٛانحمٛمٔ ٍٛٛرًُح كم يٍ
َ
َ
انصحف ٍٛٛانًزظبْش ٍٚف ٙانخبيس ٔانؼشش ٍٚيٍ شجبط ػبو  1522انز ٍٚنسؼٕا ثبنسٛبط ٔثبَزضاع االػزشافبد انكبرثخ .
ئيب االرحبد انؼبو نألدثبء ٔانكزبة انز٘ سٛطشد ػه ّٛشهخ انشؼٕث ٍٛٛفبضم ثبيش ٔئنفشٚذ سًؼبٌ ًٔٚبسسٌٕ انُٛم يٍ األدثبء ٔانكزبة انصحف ٍٛٛانحمٛمنٛنٛنٍ فنَ ٙنذٔارنٓنى
انزهفبصٚخ ْٔى انز٘ جبءد ثٓى دثبثبد االحزالل األيٛشكٛخ ٔسػبْى ( ثشًٚش ) سٙء انزكش حٕنٕا االرحبد انؼبو نألدثبء ٔانكزبة انٗ يهك ػضٕ ض نٓى ثؼنذ أٌ اننغنٕا االَنزنخنبثنبد
انذًٚمشاطٛخ انحمٛمٛخ انز ٙكبَذ ف ٙصيٍ ثٕسح انجؼث كم ػبئ ٍٛرُمم ٔلبئؼٓب َمال َ حٛبً ٔكبيال ً نهجًٕٓس .
ٔنمذ ٔاجّ يًثهٕ األدثبء ٔانكزبة انحمٛم ٌٕٛنذٖ رششحٓى ٔفٕصْى انكبسح ظهى األلشثٔ ٍٛاألثؼذٔ ٍٚرالٕا ظهى رٔ٘ انمشثٗ ْٕٔ أشذ يضبضخ يٍ ٔلغ انحسبو انًٓنُنذ ٔينب
ُْٕٔا ٔيب حضَٕا ٔظهٕا ْى األػهٌٕ ف ٙيسٛشح جٓبدْى انفكش٘ ٔانثمبفٔ ٙاإلػالي ٙف ٙخُبدق انجٓبد ٔانؼضح ٔانكشايخ أدثبءاً ٔكزبثبً نهًمبٔيخ اننؼنشالنٛنخ اننجنبسنهنخ ٔظنهنذ
لٛبدرٓى انًُزخجخ انششػٛخ رمٕدْى ف ٙيٛبد ٍٚانكهًخ انحشح انًهزضيخ ٔػطبء األلالو انحشح انششٚفخ انًُزضػخ ثحجش انًؼبَبح انصبدلخ انز٘ ٚسٛم يذاداً ٔحزٗ انفٕص اننًنجنٛنٍ
ألحشاس انؼشاق ثشؼجّ كهّ ٔيٍ ضًُّ أدثبؤِ ٔكزبثّ ٔيثمفٔ ّٛهللا َبصش انًجبْذ ٍٚانفبد. ٍٚ

ص٥١

نص البيان الذي أصدرته قيادة قطز العزاق
مبناسبت الذكزى الزابعت واألربعني النتفاضت الثالثني من متوس اخلالدة
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في الزكشي الشاتعح واألستعين النتفاضح الثالثين هن توىص الخالذج
سوح االنتفاضح االقتحاهيح سثيلنا لوىاصلح هسيشج الجهاد والتحشيش

ٚب أثُبء شعجُب انًجبْذ
رًش عهُٛب انٕٛو انزكشٖ انشاثعخ ٔاألسثعٌٕ الَزفبظخ انثالث ٍٛيٍ رًٕص انز ٙعجشد عٍ انجْٕش انحمٛم ٙنثٕسح انسبثع عشش  -انثالث ٍٛيٍ رًٕص ثم ْ ٙانثٕسح انحمٛمٛخ كًب
ٔصفٓب انزمشٚش انًشكض٘ نهًؤرًش انزبسع نمطش انعشاق نهحضة انًُعمذ عبو  .. 2891فهمذ اَزفط لبدح انحضة ٔيُبظهِٕ عهٗ جٕٛة انشدح ٔاالنزفبف ف ٙعًهٛخ ألزحبيٛخ
جشٚئخ لبدْب انشفٛك انشٓٛذ صذاو حس ٍٛرُفٛزاً نمشاس لٛبدح انحضة ثزطٓٛش انثٕسح يٍ انعُبصش انًشجْٕخ يٍ أيثبل عجذ انشصاق انُبٚف ٔاثشاْٛى انذأٔد ٔغٛشْى انزٙ
أسادد رصفٛخ يُبظه ٙانجعث ٔإجٓبض انثٕسح ٔحشفٓب عٍ يسبسْب انثٕس٘ انصبئت .
ٔنمذ ٔظعذ رهك االَزفبظخ ثٕسح انسبثع عشش  -انثالث ٍٛيٍ رًٕص عهٗ انطشٚك انصحٛحخ ٔعجشد عٍ سٔح االلزحبو ٔانزعشض نذٖ يُبظه ٙانجعث ْزِ انشٔح انز ٙأفعذ
انٗ انمعبء عهٗ شجكبد انزجسس انصَٕٓٛٛخ عبو ٔ 2898حممذ اإلصالح انضساع ٙانجزس٘ ٔانثٕسح انضساعٛخ ف ٙانشٚف ٔثٛبٌ  22آراس انز٘ حمك انحم انسهًٙ
انذًٚمشاغ ٙنهمعٛخ انكشدٚخ ٔانحكى انزار ٙألثُبء شعجُب انكشد٘ ثم أٌ سٔح االلزحبو ٔانزعشض انز ٙجسذرٓب اَزفبظخ انثالث ٍٛيٍ رًٕص انًجبسكخ حممذ لشاس رأيٛى انُفػ
انخبنذ انز٘ يثم َمهخ َٕعٛخ جشٚئخ ف ٙيسبس ثٕسح انسبثع عشش  -انثالث ٍٛيٍ رًٕص عذرَٓب انمٕٖ اإليجشٚبنٛخ ٔانصَٕٓٛٛخ رجبٔصاً نحذٔد ( انثٕسح انًسًٕح ثٓب ) يًب ٔظعٓب
ف ٙدائشح االسزٓذاف انًجبشش يٍ لجم يعسكش أعذاء انثٕسح .
رنك ألٌ لشاس انزأيٛى انشجبع انجش٘ء لذ عجش عٍ سٔح اَزفبظخ انثالث ٍٛيٍ رًٕص االلزحبيٛخ انزعشظٛخ ثًب يثهّ يٍ رصذ٘ يجبشش نهششكبد انُفطٛخ االحزكبسٚخ ٔٔظعّ
نعٕائذ ثشٔح انعشاق انُفطٛخ ف ٙخذيخ يشبسٚع انزًُٛخ انعًاللخ .

ص٦١

ٔذمذٚى انذػى انكثٛز نهًمأيح انفهسطُٛٛح ٔيسٛزج انُضال انمٕي ٙانؼزتٔ ٙتًا أرسٗ األساص انصهة نهماػذج انحصُٛح نحزكح انثٕرج انؼزتٛح انًؼاصرزج يرًرا
حذا تأػذاء انؼزاق ٔاأليح انٗ شٍ ػذٔاَاذٓى انًررانٛح ػهٗ انؼزاق ٔف ٙيمذيٓا انؼذٔاٌ اإلٚزاَ ٙانغاشى انذ٘ دحزِ أتُاء شؼثُا ٔخٛشُا انثراسرم فرَ ٙصرز
انًثٔ ٍٛكاٌ يذػاج نمٕٖ انشز انًرزتصح تانؼزاق ٔاأليح إنٗ شٍ ػذٔآَا انثالث ُٙٛانرغراشرى ػراو ٔ 8888انرذ٘
انثايٍ يٍ آب ػاو  8811انٕطُٔ ٙانمٕيُ ٙ
ً
ذزافك يغ انحصار اندائز انذ٘ أيرذ ثالثح ػشز ػايا ٔكاٌ يمذيح نهؼذٔاٌ األيٛزكٔ ٙاحرالل انؼزاق ف ٙػاو . 3002

يا أتٌاء شعثٌا الوقذام
وأحرار العرب والعالن أجوع
ْة يداْذٔ انثؼث ٔانًمأيح يُذ انٕٛو األٔل نالحرالل ف ٙانرصذ٘ انحاسو نّ ػثز انؼًهٛاخ اندٓادٚح ألتطال انثؼث ٔانًرمرأيرح ٚرحرذٔ ركرثرٓرى انرزفرٛرك
نمذ
ً
انًداْذ ػشج إتزاْٛى األي ٍٛانؼاو نهحشب ٔانمائذ األػهٗ نهدٓاد ٔانرحزٚز ٔانخالص انٕطُ ٙػثز يسٛزج انسُٕاخ انرسغ انًرزػح ترانرررضرحرٛراخ َٔردرٛرغ انرذو
انؼزال ٙانطٕٓر ٔانر ٙذكههد ترحمٛك اَرصارَا انرارٚخ ٙػهٗ انًحرهٔ ٍٛإٚماع انٓشًٚح انًُكزج تٓى تخزٔج آخز خُذ٘ أيٛزك ٙيحرم ف ٙانحاد٘ ٔانثالث ٍٛيرٍ
كإٌَ األٔل ػاو  3088فكاٌ ػٛذاً ٔطُٛاً ٔلٕيٛاً خانذاً .
ْٔا ْى يداْذٔ انثؼث ٔانًمأيح ٚسرهًٌٕٓ يؼاَ ٙانكزٖ انزاتؼح ٔاألرتؼ ٍٛألَرفاضح انثالث ٍٛيٍ ذًٕس ٔرٔحٓا االلرحايٛح انرؼزضٛح نًٕاصهح ذٓذٚى انرؼرًرهرٛرح
انسٛاسٛح انًخاتزاذٛح ٔذمٕٚض حكٕيح انؼًانح ٔانخٛاَح انر ٙسايد انشؼة انؼزال ٙسٕء انؼذاب ٔان ٙتاذد يؼاَاذّ ف ٙذظاْزاخ أتُاء شؼثُرا فر ٙانرثرصرزج
ٔغٛزْا يٍ يحافظاخ انؼزاق نهًطانثح انحاسيح ترأي ٍٛخذياخ انًاء ٔانكٓزتاء فْ ٙذا انصٛف انمائض .
ف ٙانٕلد انذ٘ ذرٓأٌ ف ّٛحكٕيح انًانك ٙانؼًٛهح إساء يؼاَاج انًٓدز ٍٚانؼزال ٍٛٛانؼائذ ٍٚيٍ سٕرٚا ٔيٕلفٓا انال أخالل ٙانًؼٛة يٍ أشمرائرُرا انرالخر رٛرٍ
انسٕر ٍٛٚخذيح نهًخططاخ األيٛزكٛح انصَٕٓٛٛح ٔيخططاخ انُظاو اإلٚزاَ ٙانفارس ٙانصفٕ٘ ف ٙاسرٓذاف األيح انؼزتٛح ٔاإليؼاٌ ف ٙذدشئرٓا ػرثرز ذردرشئرح
ٔذفرٛد ألطارْا ٔاسرٓذاف ػزٔتح انخهٛح انؼزتْٕٚٔ ٙرّ انمٕيٛح يًا ٚضغ ػهٗ ػاذك يداْذ٘ انثؼث ٔانًمأيح تم ٔانًداْذ ٍٚانٕطُ ٍٛٛخًٛرؼرٓرى يرٓرًرح
يٕاصهح يسٛزج اندٓاد ٔانرحزٚز تزٔذ اَرفاضح انثالث ٍٛيٍ ذًٕس انًثاركح ٔحرٗ انُصز انًث. ٍٛ

الوجذ لشهذاء العراق واالهح األترار .
والخسي والعار لخىًح شعثهن وأهتهن .
ولرسالح اهتٌا الخلىد .

قـيـادج قــطــر الـعــراق
هكتة الثقافح واإلعالم
في الثالثيي هي توىز  ٢١٠٢م
تغـذاد الوٌصىرج تالعـس تإرى هللا

