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وههواث جهاديت هتجددة
يحللعلػناىللعلم ؼللعيلم ع يل ل للغلةُمعللعل ل ا ل للؼ ىعل
م عٍعديةلبؼ لمنلٌ بلم محتنُنلمال ا كلعنلةحلولَةل ل
م ؼمناللعالم عٍعديللةل للللعقعلم ماعَ للةلم ع للنةلم ت ل ل
كع ولم ض بعالم مُجؼةلل نمحتناهلمالَغعدلَأَقؼولبٍل ل
م ٍزيمةلم مىك ل،لَق لأدالٌلهيللم ٍزيملةلم لهلمٌلتزم ل
َةل مػ لػمناتٍل لم اع لاةلَةللعػ لمالبلت مبلباللهل
مة مفٍللع لػلل ل حعَ للة لم ؼماللع لم مللع ك لمال للتل مدل
بع تل ن لػنلهل ال مال لؼ ىعلَة مبلةل ل كعقًلفل ل
م ؼمناةلم اع اةلب ع ابلمالبتزم لَمالةٍعيلبممع لةل
مال ٌعبلَمع م ل لهك مالمالػتالعبلبحلللم ؼلهل ىٍل ل
َ حبلم ثاةل هللمالخ يهل.
فضالًلػهلةلؼا لػمناعالمالػتاعبلم ُم ؼةلم ىطعقلباهل
علُفل ىعضن لم ؼثلَ اعةن لجاشىعلم ع لعلَأبىلع ل
للؼ ىعلم لللعب لف ل لػمناللعالم للت عقلبعق ل ةلالوٍاللع ل
م ؼمناةلم اع اةل،لم ت ل لةحعلٌلهيلم ؼمنالعالدَنل
موٍاع ٌعلم مت ع علبلؼعلةُمعلعلم ممع لعالم عٍعديلةل
م متع د ل غلبنلُبلم ؼلعيلم ع يل لم لهكل لاكُنلػ ل ل
م للتىلع لم بللضبلم للشؼ لم ؼللع يلَةلللعػ لػمناللعال
م ماعَ ةلم ع نةل،لػعيلم ىل لَم ظل لم م اهلَم تئىعفل
بىللع لم ؼلل مق لم ملل تاعلم اللُك لم مزدٌلل لم ملل عٌ ل
ا لم ىلضعبلم اُ ل ل ال لةل
بلعػناتًلم متع د لف ل
ا ةًلم عٍعديةلم ظعف ل.
م ؼ باةلػ لم ؼععل
ذ كلمنلول لم ؼ مقلٌُلول ل ال ةلم ؼ باةلكنٍلعلذ لكلمنل
م ؼ مقلكلعنلَ لا اهلقعػل لولضع اةل تا لةل ح كلةل
م ثُ لم ؼ باةلم مؼعع لَ ىع ل إل ؼععلم حضع كلم لهكل
اؼ لوُ يلم جع لم مؼمُ لكنٍعل.
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هيثم القحطاني

حسني صابر السماوي
ٍْذ سٍِ اٞز قصٞز ٗاسةً اىؼَيٞثة اىشٞليثٞة
ٝثثصَُ٘ الاُ اىؼثثزاق ِٞٞبرؼثثلبٞز ا اىَبثثلةراع
ٗاىحثثث٘اراع ٗاىَ٘اثٞثثثق ٗاى٘ثثثثل ق ٗاىلثثثلٗةع
اىَشراٝز ٗاىَزبؼة ٗاىَثشرلٞية ٗالا عث ا
اىَخزٗ ٞثثة ا ٖثثل ٕثث٘ ػَثثلر اىحنٞثثٌ بثثص٘تٔ
اىزخٝ ٌٞباٗ بلىللٗىة اىَشراٝز ث ٜقلػثة
ةار اىز ٞثثق ثثلرق ػشٝثثش اىثثر ٜبْلٕثثل بدٖثثا
خَثثش ِٞػلٍ ثلو ٍثثِ اىنثثا اى٘يٞاثث ٜاىثثذ ٛة
تَيثل ػل يرثٔ اىَثبزة ػقثلراو يث٘آ و ٝحيثث٘
ىصلتو اىثص٘ع اىثزخ ٌٞاُ ٝثزةة ث ٜتْبثلع
قلػة ٕذا اىبٞا اىرٗ ٜي َؼٖل بخٞزاع تقليثٌ
اىخشْٝة اىؼزاقٞة ب ِٞاربلل اىؼَلىثة اىَشةٗتثة
ألٍٞزمل ٗاٝزاُ و اُ اىللٗىثة اىَثشراٝز ٕثٜ
اىحو اىشحز ٛىَبلمو اىؼثزاق ٕٗث ٜاىرثٜ
تحقثثق اىثثبزامة اىاؼيٞثثة ٗىٞثثك اىَثثبلرمة
اىثثبنيٞة ثثّٖ ٜثثو اٍثث٘اه ٗخثثٞزاع اىثثبؼو
اىؼزاقثث ٜو ٗٝدٞبثثٔ ازَٝثثٔ ّٗثثآ اىثثببلبٜ
ٍقرا ٙاىصار بَٞثلق اىثبزد اى٘ ثْ ٜاىثذٛ
راح ٝزةةٓ بٖلل اةػزتٗ ٜمأّٔ ٍؼشٗ ة اىشٍثلُ
اىر ٜيرح ٜٞاةٗىٞثِ ٗتثشؼا اةخثز ِٝو ٗة
ٝأى٘ا اىؼَٞو اىللىبلّ ٜتٖااو  ٜاىاػ٘ ٙاىثٚ
اىَؤتَز اى٘ ْ ٜاىؼرٞا اىذٝ ٛصز ٕ٘ ٍٗشؼ٘ة
اىبلرساّ ٜػي ٚػقآ  ٜاربٞو اٗ اىثشيَٞلّٞة
و َٞل ٝصز اىؼَٞثو اىَثلىنٗ ٜتالٗستثٔ ػيثٚ
ػقثثآ ثث ٜبغثثااة ٗٝثثصز اةخثثزُٗ ػيثثّ ٚقثثو
ٍحلمَة اىٖلعثَ ٜاىث ٚاىثشيَٞلّٞة ٗاربٞثو
ْٖلك ( ةار اىشٞا ٍأٍّ٘ة ٗاى٘سار ٗى٘ ملّثا
اٍلر ػي ٚتدثلر ٍؼليثة ٍٗديثك اةٍٞٞثِ
اىثثذٝ ِٝثثشٌَّٖ٘ بثثلىْ٘ال ٍؼلثثو ٕثث٘ اةخثثز
ّٗشبة اىبللىثة لقثا اىثشبؼ ِٞبلىَ ثة ثٜ
اٗيثثل اىثثببلل ٗتؼدؼرٖثثٌ بثثال حٞثثِ بثثو
باٍلل ٗةٍ٘ع ٗىنْٔ الو اىبؼو اىَلتق آع
ةرٝو . ٔٞ

ٖث٘
اىصية اىحٝ٘ٞة اىحٞة ب ِٞاىبؼث ٗاىثبؼو ٗاةٍثة ٕث ٜيثز ةٍَ٘ٝثة اىبؼث
ضثَٞز اىثثبؼو ٗاةٍثثة ٕٗثث٘ اىَؼثبز اةٍٞثِ ػثثِ ٍؼلّلتَٖثثل ٗتليؼلتَٖثثل ٗاٍلىَٖثثل
اىَثثبزٗػة و ٍٗثثِ ْٕثثل مثثلُ ايثثرٖااد ٍؼثثشنز اػثثاال اىثثبؼو ٗاةٍثثة ىيبؼ ث
ٗايرٖااد ث٘رتٔ  ٜاىؼزاق ايرٖااد ىيبؼو اىؼزاق ٜمئ ٗىالٍثة اىؼزبٞثة ميٖثل
ٗىذىل ملُ ايرٖااد اىبؼ ٕ٘ اىَقاٍثة ةيثرٖااد ّثشٞل اىثبؼو اىَرَليثل
ٗايثثرٖااد ٗتاتثثٔ اى٘ ْٞثثة ػثثبز تْاٞثثذ اتْثثااع اىَحريٞثثِ ٗػَال ٖثثٌ بلػرَثثلة
اىَحلصثثصة اىؼزقٞثثة ٗاىلل اٞثثة و ليثثرٖااد اىبؼث مثثلُ ايثثرٖااد ىزٍثثش ٗتثثا
يثٜل اىَقلصثا ٗاةٕثااد ٍقاٍثة
اىبؼو ٗبْل ٔ اى٘اتا ٗملُ ( اترثلث اىبؼث
و
ةترثلث اىبؼو و ٍِٗ ْٕل ملُ تؼَ ( ٌٞاةترثلث ىٞثبَو اػثااةا ٗايثؼة ٍثِ
ابْثلل عثؼبْل ٍثثِ اثٞز اىَثثزتبل ِٞبثلىحشل مَثثل عثَيا اةػرقثثلةع اىثر ٜلىثثا
ٍ ٜحل ظلع اىؼزاق مئ اىنثٞز ٍِ ابْلل اىبؼو ٍٗقلتي ٜتٞبْل
ٍْلضي ٜاىبؼ
اىبليو ٍِ اٞز اىَزتبل ِٞبلىحشل و ٗ ث ٜلىثل تؼبثٞز امٞثا ػثِ اى٘تثا اىثر ٜة
تْاصٌ ب ِٞاىحشل ٗاىبؼو ٗٗتا ٍؼلّلتَٖل ٗتليؼلتَٖل ٗ َ٘تلتَٖل .
 ٜتؼبٞز ٍبلة ٔ ٗػقٞاتٔ ػِ تليؼلع ٗإااد اىثبؼو
ٍِٗ ْٕل تبزس اصلىة اىبؼ
ٗاةٍة و ٍِٗ ْٕل اتشَا ػقٞا اىبؼ بلألصثلىة ٗاىردثاة ٖث ٜاصثٞية ث ٜلاع
اى٘قا ٕثٍ ٜرلث٘ر ٍٗردثاة ٗاثٞز تلٍثا تثشردٞو ىَؼلٞثلع تٖثلة اىثبؼو
ٗاةٍة و لىبؼ اىذ ٛقلة ٍثشٞز اىْثلله ب٘تثٔ اةيثرؼَلر ٗاةيثرؼبلة ٗاىردش ثة
ٗاىرخيف ٗتقق اةّرصلراع ػي ٚاةّظَة اىزتؼٞة ٗاىَشربا ٗاىامرلت٘رٝة ٕ٘ لاتثٔ
اىذ ٛقلة ٍشٞز اىبْلل اىث٘ر ٛاىبلٍو ٗقٞلة اىاٗىة ٗاىَدرَغ و ٕٗ٘ اىذ ٛتثصاٙ
ٍغ ابْلل اىبؼو ٗتٞبٔ اىبليو ىالتراله اةٍٞزمٗ ٜاىحيف اةٍٞزم ٜاىثصّٖٜ٘ٞ
اىالري ٜو ٕٗ٘ بلىرحلٍٔ ٍغ صل و اىَقلٍٗة اى٘ ْٞة ٗاىقٍ٘ٞثة ٗاةيثالٍٞة ميٖثل
ٗبأبْلل عؼبْل اىَدلٕا ِٝاىحق اىٖشَٝة بلىَحري ِٞاةٍٞزملُ ٗتيال ٌٖ ٗػَال ٖثٌ
و ٕٗ٘ اىٝ ً٘ٞرصا ٙىيؼَيٞة اىشٞليٞة اىَرٖلٗٝة ٗ٘ٝتثٔ ىٖثل اىثلزبلع اىَرالتقثة
اٞز آبٔ بلىرلحٞلع ٍَٖل ايا  ٜلاع اى٘قا اىثذ٘ٝ ٛاتثٔ ٞثٔ ببثشلىة تَثالع
اىرب٘ٗ ٔٝاىرليٞو اىثرَٝ ٜلريثٖل اىَرثشلقلُ٘ ٍثِ اىخّ٘ثة ٗاىَرخثللى ِٞاىذٝثِ
رات٘ا ٝغلسىُ٘ ييلة اىؼَٞو اىَلىن ٜاىَرٖلىنة تحا ٍشَٞلع ٍشٝاثة و ٗيثٞظو
اىبؼ ث عثثلٍخلو ٝرحثثا ٙاةػلصثثٞز ٗ٘ٝاصثثو ٍثثشٞزتٔ اىدٖلةٝثثة اىَردثثاة ٗاىرثثٜ
تشرق ٚتداةٕل ٍِ ٍؼ ِٞاصثلىرٖل اىثثز ٗاىثذ ٛة ْٝثلو و لىبؼث ٝرَثثو تٖثلة
اىصحلبة اةٗا و  ٜػصز صار اىزيلىة اةيثالٍٞة ريثلىة اةٍثة اىؼزبٞثة اىخلىثا
اىَرداة ابا اىثإز ٗاىبؼث تلٍثو ىث٘ال ٍثشٞز اةّبؼثلث اىؼزبث ٜاىداٝثا اىرثٜ
اّليقا ٍِ ارض اىدٖلة ٗاىزبل ارض اىؼزاق اىللٕز ٗاىر ٜتثبغ بثشْلٕل ػيثٚ
اةرض اىؼزبٞة ميٖل ٗتْٞز يبو اةرتقلل اىحللر ٛىإلّشلّٞة تَؼلل .

ص٣

االنسحاب من العراق  ..حقيقة أم كذبة إعالمية

أ.د .ضرغام الدباغ

ٌطَع اىْبش عِ االّطحبة األٍرٌنً  ،فٖو ٕ٘ اّطحبة حقبً  ،أً إعابةح اّزارب ، ،أً ْٕةضاخ اى٘ ا٘ة ٗاىْاا٘ر األٍرٌناً فاً
اىعراق ٕ ..و ضٍخزاً األٍرٌنٍُ٘ ٍِ اىعراق ؟ ثبىطجع ٌٕ ضٍاعيُ٘  ،أٗ ضٍحبٗىُ٘ رىل عيى األقو  ،االحزابظ ثَساٌاب االحزا ه
اىطٍبضٍخ ٗاالقزصبةٌخ ٗاالضزرارٍجٍخ  ،ثأقو مياخ ٍَنْخ ٗ ..ىنِ رىل ض٘ف ىِ ٌعًْ أُ األٍرٌنبُ ضٍخزاُ٘ فً اىعاراق ٕ ،اٌ
ضٍجقُ٘ حٍش ٌْجغً ىٌٖ أُ ٌجق٘ا  ،مَْٖةضً ضٍطرح عيى اىَابصاو اىريٍاطٍخ فاً اىةٗىاخ اىعراقٍاخ  ،ضاٍجقى ىٖاٌ اَبُ
اّزرب ،ةٌة عْة اىحب خ  ،ىةٌٌٖ عرراد األى٘ف ٍاِ اىجْا٘ة مَاة،ثٍِ أٗ مَا٘ظاٍِ أٗ ٕناطا ضاٍطيم عيٍٖاٌ ٗ ،اىج٘اضاٍص
مخجراء فً اى٘زا،اد ٗ ،اىطاب،ح األٍرٌنٍخ رعة أ خٌ ضاب،ح فً اىعبىٌ ٗ،ثَب فً اىزبٌ،خ  ،إر رضٌ خَطخ عرر أىا ةثيٍ٘بضاً
 ،أٗ ٍ٘ظ ٗىٌٖ ٍِ اىحبشٍخ أ عبفٌٖ ٗ ،ىٖطٓ اىطاب،ح ٍطب ،خبص ٗ ،ىنٌ أُ رزخٍي٘ا ٕطٓ اىع قخ اىةثيٍ٘بضٍخ .
األٍرٌنبُ ةخي٘ا اىعراق ثَعيٍ٘بد ضٍبحٍخ ٗ ،ىنِ اىًٍ٘ ىٌٖ رحذ مو حجر عٍِ ىٌٖ ٗٗمٍو ٗ ،ىٌٖ ٍِ اىعْبصر اىازً رعَاو فاً
اال ٖسح اىحنٍٍ٘خ ٍِ ٕ٘ ىٌٖ أمثر ٍَب ٕ٘ ىيعراق ٗ ،اىطرف األٍرٌنً ٌيعت ةٍٗبً ةٗ ،اىحنٌ إرا ٍاب رْابزف فرقابء اىحناٌ عياى ٍاب
رجقى ٍِ اىَبه  ٕ٘ٗ ،ىٍص قيٍو  ،فأٍ٘اه اىرعت اىعراقً ال رطزثَر ٗ ،ال رجة ضجٍيٖب ىيزرامٌ اى٘طًْ  ،ىطىل اىخ ف قة ٌناُ٘
عيى ثضعخ ٍيٍب،اد فقظ ٗ ،األٍرٌنبُ ٌعيَُ٘ ثطىل ثو ٕ٘ ّظبً ٗ ع٘ٓ ٍ ٍحٔ اىعبٍخ ٗاىزاصٍيٍخ ىٍنُ٘ ٕناطا عاراق ٕاي فاً
مو شًء ىٍطٖو اىطٍطرح عئٍ .
اىحنٍ٘خ األٍرٌنٍخ رةعً أّٖب أّطحجذ ٗ ،ال رق٘ه أّٖب أّٖسٍذ  ٗ ٌٕ ،ع٘ا فً اىَغبٍرح اىعراقٍخ أمثر ٍاِ خَاطخ أالف قزٍاو ،
ٗأ عبفٌٖ ٍِ اىجرحى ٗ ،أمثرٌٕ ٍِ اىَعبقٍِ طةٌبً  ،أٍب اىَعبقٍِ عقيٍبً فأ عبف رىال ثنثاٍر ٗ ،لبىجابً ٍاب ّاطَع عاِ ْا٘ة
عَي٘ا فً اىعراق ٌعبىجُ٘ فً ٍصحبد عقيٍخ  ،أٗ ٌصٍجٌٖ ضعب ،اىقزو أٍ٘ك ٗ ،إرا اعزجرّب اىرقٌ اىطي أعيْأ اىاريٍص أٗثبٍاب 053
ْةي عَو فً اىعراق ٌَ ،نْْب اىز٘صو ىْزٍجخ ٍرٌعخ ٍِ خ ه أعةاة اىقزيى اىَعيْخ فقظ  ًٕٗ ،أقو ثنثٍر ٍاِ اىحقٍقاخ ،
أى
رىل أُ األٍرٌنٍُ٘ ال ٌعةُٗ اىجْ٘ة اىغٍر ٍزجْطٍِ ثبىجْطٍخ االٍرٌنٍخ َِ إحصبءاد اىقزيى  ،مَاب ال ٌعزاجرُٗ قزياى اىحا٘اةس
حبٌب حرة ، ٕ٘ٗ ،قٌ مجٍر  ،مطىل اىَررسقاخ اىاطٌِ عَيا٘ا فاً صاا٘ف اىقا٘اد اىَاطيحخ األٍرٌنٍاخ أٗ اىزارنٍ د اىعاطنرٌخ
اىَطبعةح رحذ ٍطٍَبد شرمبد اىحَبٌخ .
األٍرٌنبُ ٕرث٘ا ٍِ اىعراق ٕ ،رث٘ا ٌجرُٗ أرٌبه اىٖسٌَخ ٗ ،اىاضو فً رىل ىيرعت اىعراقاً ٗحاةٓ اىاطي ّابزه اىغاساح اىَحزيٍاِ
ٗةحرٌٕ ٗال ٌٌٖ إُ أعزرف ثطىل األٍرٌنبُ أً ال فبىحنٍ٘خ األٍرٌنٍخ رخطر أ مثر ٍِ ضزخ ٍيٍاب،اد ةٗال ،شاٖرٌب فاً حرثٖاب فاً
ا فغبّطزبُ ٗ ،رخطر ٍب ٌقب،ة ٍئخ ْةي ٍِ ق٘اد اىزحبى ضٌْ٘ب فً اىَز٘ضظ ٍٗ ،ع رىل ال رطٍطر عَيٍب إال عيى اقو ٍِ ،ثاع
اىج ة فعيٍب  ..فحزى اىعبصَخ مبث٘ه ىٌ رعة آٍْخ ثطجت ٕجَابد اىثا٘ا ،األفغابُ ٍٗ ،اع رىال ٌاصرز ٗزٌار اىاةفبف األٍرٌناً أّٖاٌ
ٍْزصرُٗ فً أفغبّطزبُ .
السيف أصدق أنباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب

اىعراق ٍ ..برا ثعة االّطحبة األٍرٌنً ٕطا إرا افزر ْب أُ االّطحبة حبصو فع ًٗ ،إرا ضيَْب أُ االٍرٌنبُ

ص٤

ع١غسث ْٛلٛاذ ُٙتاعرثٕاء أٌٛف اٌّذستٚ ، ٓ١تاعرثٕاء  ،تضؼح أالف ِٓ ِشاج اٌثسش٠ح ف ٟاٌغفاسج  ،ػذا ػٓ تضؼةح أٌةٛف ِةٓ
اٌّشذضلح ف ٟششواخ اٌسّا٠ح اٌّسرشفح  ،غ١ش خٛ١ػ ِٓ اٌدٛاع١ظ اٌؼٍٕٚ ٓ١١اٌّخفٚ ، ٓ١١ػذا االذفالاخ اٌغش٠ح ٚاٌؼٍٕة١ةح ػةٓ
اٌؼاللاخ األِش٠ى١ح  /اٌؼشال١ح ٌٍفرشج اٌّمثٍح  ،ػذا اٌضّأاخ اٌر ٟلطؼٙا اٌدأة اٌؼشالٚ ، ٟػةذا وةٛاٌة١ةظ اٌةرةسةاٌة
األِش٠ى ٟاإل٠شأٚ ٟاٌص ، ٟٔٛ١ٙػذا اٌسمٛق اٌذ١ٌٚح اٌر ٟذدؼً ِٓ اٌٛال٠اخ اٌّرسذج إػادج اٌّٛل

اٌةثةال ةٟ

إٌ ٝاٌّشتغ األٚي  ،ذةش ٜوةُ

ذثم٘ ٟزٖ اٌّؼط١اخ تؼذ رٌه ِٓ فغسح ٌمشاس ػشال ٟع١اعِ ٟغرمً ٚ ،أ ٞػٍّ١ح ع١اع١ح عرةىة ْٛتةّةٕةدةِ ٝةٓ ٘ةزٖ
اٌضغٛط ....؟
٘زا اٌرسٍ٠ ً١شًّ اٌٛخٛد ٚإٌفٛر ٚاٌرأ ١ش األِش٠ى ٟفمظ ٔ ،سٓ ٌُ ٔرطشق إٌ ٝإٌفٛر ٚاٌٛخٛد اإل٠شأٚ ، ٟال اإلعةشاية١ةٍة٘ٚ ٟةُ
ششواء ٚأطشاف ال ح خاضٛا اٌسشب ٚاالزرالي ٚإٌّ١ٙح ػٍ ٝاٌؼشاق ِٚمذساذٗ اٌغ١اع١ح ٚااللرصةاد٠ةح تةاٌةرةفةا٘ةُ ٚاٌةرةسةاٌة

،

ٌُ ٠فشط ػمذٖ ٌٚ ،ة١ةظ فةٚ ٟاسد

ِرىافٍِ ٓ١رضإِ ٓ١ف ٟاٌؼًّ ٚإٌرايح ٚ ،تاٌطثغ اٌّىرغثاخ ِٚ ،ا صاٌٛا ِرفاّ٘ٚ ٓ١اٌرساٌ
اٌظٓ ٚاالػرماد أْ أزذاً ٠سصً ػٍِ ٝىاعثٗ أْ ٠رخٍ ٝػٕٙا إوشاِاً ٌغٛاد اٌؼ ، ْٛ١فٙزا اػرماد عارج ٠ؼٛد إٌ ٝاٌمش ْٚاٌغس١مح
ٚتاٌرأو١ذ إٌِ ٝا لثً ِ١ىافٚ ٍٟ١ػصش إٌٙضح .

ِٓ اٌّؤوذ أْ األِش٠ىاْ ع١ثم ْٛػٍ ٝدسخح ػاٌ١ح خذاً ِٓ إٌفٛر  ،تً ٘زا ِا سشر ِٓ ِفاٚضاخ اٌّاٌى ٟفٚ ٟاشٕطٓ ٚػثةشخ
ػٕٗ اٌصسافح األِش٠ى١ح زشف١اً  ،فاٌّصادس األِش٠ى١ح ذزوش أْ اٌٛال٠اخ اٌّرسذج خغشخ آخش لرٌٙ ً١ا ف ٟاٌؼشاق  /41 َٛ٠ذشةش٠ةٓ
اٌثأ ٛ٘ٚ ٟاٌمر ً١سلُ  ( 1141زغة ِصادس ٚصاسج اٌذفاع األِش٠ى١ح ) ٚأْ رٌه عٛف ٌٓ ٠ز٘ة عذ. ٜ
ٚاٌرشخّح اٌٛالؼ١ح اٌؼٍّ١ح ٌٍٕفٛر األِش٠ى ٟف ٟاٌؼشاق  ،عٛف ٠ؼثش ػٓ ٔفغٗ تاعرساٌح ذداً٘ " إٌصة١ةسةح " " ٚاٌةشخةاء " أٚ
ذصؼ١ذاً ٌذسخح " اٌطٍة " ،أ " ٚاألِش "  ٟ٘ٚص١غ غ١ش ِؼ١ثح ف ٟاٌماِٛط اٌغ١اع ٟاألِش٠ىٚ ، ٟت ٓ١األزثاب ذغمظ ا٢داب وةّةا
٠مٛي اٌّثً اٌؼشال. ٟ
ٌّارا ذغرد١ة تغذاد ٌٕصاير ٚسخاء  ،أ ٚاٌطٍة  ،أ ٚاألِش ٚ ،ترمذ٠ش٠ ِٓ ٞسىُ اٌؼشاق  ٛ٘ٚلاتً ٌٙزٖ اٌّؼادالخ  ،ألٔٙا ٔاذح ػٕةٙةا
٠ ،ؼٍُ أْ ٕ٘ان أدٚاخ ضغظ غ١ش ٌط١فح تٛعغ األِش٠ىاْ اعرخذاِٙا ف ٟاٌؼشاق ٚف ٟخٛاس اٌؼشاق ف١ِ ٟاٖ اٌؼشاق ٚأخٛاء اٌؼشاق ،
ف ُٙػٍ ٝػاللح ١ ٚمح تّىٔٛاخ اٌؼشاق شّاال ً ٚخٕٛتاً ٍ٠ ،ؼث ْٛتشلؼح اٌشطشٔح تّٙاسج اعرخثاس٠ح ال شه فٙ١ا ٚ ،لذ سصذٚا ٌةٙةزٖ
األٔشطح ِثاٌغ ٠غٌٙ ً١ا ٌٙاب اٌدٛاع١ظ ٚاٌّرغالطٚ ٓ١اٌّرٙاٌى٠ ِّٓ ، ٓ١ؼرمذ٠ ْٚا ٌألع أْ ِٛ٠اً ذؼشفٗ خ١ش ِةٓ غةذ ال
ذؼشفٗ ِٕ ،طك اٌدٛاع١ظ غش٠ة ِٚزً٘ فٚ ٟلازرٗ ٌٚ ،ىٕٗ ٌألع التذ ِٓ االػرشاف أٔٗ صاس سايداً ف ٟاٌؼةشاق تةؼةذ اٌغةمةٛط
اٌؼظ. ُ١
األِش٠ىاْ ذشوٛا ف ٟاٌؼشاق اٌىث١ش خذاً ِٓ األٌغاَ ٚاٌّفخخاخ  ٟ٘ٚ ،ذٕاعة وً زدُ ٚٚصْ ٚػ١اس ٔ ،ةؼةُ ٘ةُ دخةٍةٛا اٌةؼةشاق
تّؼٍِٛاخ ذافٙح  ،اٌؼشاق واْ تإٌغثح ٌ ُٙلٍؼح زصٕ١ح ِٕ١ؼح ٌٚ ،ىٕٗ ٠ؼشف ْٛاٌِ َٛ١ارا ٠ىّٓ ذسد وً زدش  ،تً ٚلةادسِ ْٚةٓ
خالي عفاسج ػّاللح ذضُ  41أٌ ِٛظ  ،إداسج اٌؼشاق تاٌشِٛخ ؤٛرشٚي ٚ ،طاٌّا ّ٠ىٓ أْ أدع غ١شّٛ٠ ٞخ ػٛضاً ػٕ ، ٟفةٙةزا
أط١ة ِٓ اٌط١ة ٚ ،أفضً اٌسٍٛي .
٘زٖ األٌؼاب ٚ ،اٌفشفشاخ ٌٚ ،ؼة اٌطاٌٚح ٚاٌشطشٔح ٌ ٟ٘ ،ؼثح خاعشج ِغ اٌرساٌ اٌثال  ٟاألِش٠ى ٟاإل٠شأ ٟاإلعةشاية١ةٍة، ٟ
ٚاٌغث ً١اٌٛز١ذ ٌىً ػشال ٟشش ٛ٘ ٠لٍة اٌطاٌٚح تّا فٙ١ا  ِٓٚ ،ػٍٙ١ا ٚ ِٓٚ ،سايٙا ٚ ،غغً اٌةؼةشاق غغةال ً خة١ةذاً تةاٌةّةاء
ٚاٌصاتٚ ْٛاٌّؼمّاخ ١ٌ ،ؼٛد اٌؼشاق وّا ٠غرسك أْ ٠ى ، ْٛشؼثاً سال١اً ٚػظّ١اً  ،تغراْ ذفٛذ ِٕٗ سٚاير اٌؼطٛس  ،أِا تغ١ةش رٌةه ،
فىّا ٠مٛي اٌّثً اٌثغذاد ٞاٌدّ : ً١خ١ة ٌٚ ً١خز ػراتٗ .

ص٥

حساب الشعة

سلمان الشعبي



عةدذ هي غذٗذ فضةئؽ صفقةذ بلطةئشبذ بالّكشبً٘د ّباله٘شك٘د زفْؼ هي غذٗذ زضكن بالًْف  ،فلقذ زن دفع هحةلغِة هقدذهة

جول٘ةسبذ بلذّالسبذ هقةجل ال شٖء ؾسٔ بالى ل٘ظِش بلٌةعق هؿوذ بلعدغرشٕ هعلٌدة عدي ّصدْل بّل ةدةئشخ بّكشبً٘دد ّبعدذب
بلشعث جْصْل بلطةً٘د جعذ شِش ّبلطةلطد جعذ ضالضد بشِش ّبلشبجعدد جعدذ بسجعدد بشدِش ُّردزب دّبل٘دم فدةًِن ٗػِدضّى بلعدشب
جةلطةئشبذ جةلقطةسخ  ،فعلٔ هي ٗضؿم ُؤالء بلعوالء ّبلشعث ٌٗضف بلذهةء بلؿشجٔ ّٗعدةًٖ شدظا بلع٘دي ّٗسعدشش جدشع
عول٘ةذ بالجةدخ ّبلسػْٗع ّبلؿشهةى هي بجغط بلخذهةذ ّلري ؾشقد بجٌدةء شدعحٌة لدي زدزُث عدذٓ ّعدسؿش غحدةٍ بلعودالء
بلخًْد ّغٌْجِن ّع٘علن بلزٗي ظلوْب إٔ هٌقلث ٌٗقلحْى .



شِذذ بلسفػ٘شبذ بالغشبه٘د لْ٘م بلخو٘ظ بلطةًٖ ّبلعششٗي هي شِش كدةًْى بالّل بلوةيدٖ بعدسِذبف ُ٘ادد بلٌضبُدد

ّقذٗوة قةل بُلٌة بلط٘حْى برب عشف بلغحث جطل بلعػث  ،فِزٍ بلِ٘اد زؿسْٕ علٔ بلولفدةذ كلِدة ّوصْصدة هلفدةذ بلفدغةد
فٖ ّصبسخ بلسػةسخ ّبلسٖ بلسِوسِة بلٌ٘شبى لسلسِن هعِة بيةج٘ش بدبًد ّصٗشٕ بلسػدةسخ بلدغةجق٘ي عحدذ بلفدالؼ بلدغْدبًٖ ّصدفةء
بلصةفٖ ّهلفةذ زلحظ بجٖ سؾةت هذٗش هرسث بلعو٘ل بلوةلرٖ ّبجٌَ بؾوذ ّ ..كةى هللا فٖ عْى بجٌةء شعحٌة بلصةجشٗي .



لقذ ؾةّلر ؾرْهد بلوةلرٖ بلعو٘لد بِٗدةم بلحعدب جودة أعدوسَ م بلودصةلؿد بلْةٌ٘دد ح ّبعدسؿذضر ّصبسخ م بلودصةلؿد

بلْةٌ٘د ح بلعس٘ذخ بٗةُة ّبلسٖ زؿْلر جحشكةذ بلسششد٘ق بلدٔ لػٌدد بلودصةلؿد بلْةٌ٘دد ّهغسدشةسُة عدةهش بلخضبعدٖ بلدزٕ
ٗسؿذش جلغد م بكلًْٖ بلحشبغ٘ص ح ل٘ل ًِةس عي بلوصةلؿد بلوضعْهد  ،جِزٍ بلوصةلؿد فسؽ هلفةذ بلدصفقةذ هدع بلو٘ل٘دش٘ةذ
بالسُةج٘د بالغشبه٘د هي قح٘ل عصةئث بُل بلؿق ّكسةئدث ؾدضت هللا ّ ،برب جدةلوػشم بلْبلدم جدذهةء بجٌدةء شدعحٌة بلط٘دث ق٘دظ
بلخضعلٖ ؾول ّدٗع ًَ زعِذ للعو٘ل بلوةلرٖ جةعسِذبف بلوؤعغةذ بلسٖ زؿْٕ هلفةذ بلفغةد ّكةًر بلحذبٗد جسفػ٘ش هدة
زغؤ ُ٘اد بلٌضبُد ّبلخحش بل٘ق٘ي عٌذ عةهٖ بلعغرشٕ عشبت بالزفة هدع عدصةئث بُدل بلؿدق بلدزٕ ُدشس بلدٔ عد٘ذٍ
بلوةلرٖ صح٘ؿد بلسفػ٘شبذ بالغشبه٘د لْ٘م بلخو٘ظ بلذبهٖ هٌسفخ بالّدبظ بسأٗر هدة فعلدَ بلخضعلدٖ ّغوةعسدَ  ..فةًفشغدر
بعةسٗش بلعو٘ل بلوةلرٖ بلزٕ قةل لَ جةلؿشف بلْبؾذ " ولك اكي م كي اف كيي صدك نك ع ابكا كااح ال ك يل
و سح صفيت الفسيد " ُّرزب ُٖ صذبقسٖ بلقذٗود هعم ّبال فال .



سبجعد بلفضةئؽ ُزٍ بلوشخ زغطع فٖ ّيؽ بلٌِةس ففض٘ؿد دّسخ قطش بلشٗةيد بلسٖ ُدذس فِ٘دة هدة ٗدغؤ ّصٗدش بلشٗةيدد

ّبلشحةت غةعن هؿوذ غعفش ّجطةًسدَ عدسد هل٘دةسبذ بلدذًةً٘ش  ،فلقدذ كدةى بلْفدذ بلشٗةيدٖ للدذّسخ بٗةُدة ّ 434فدذب ؾدصد
ع٘ةعٖ م بوش صهةى ح فِ٘ة  222هْفذب ّ ،عشبت بلصفقد ُزٍ بلوشخ علٖ بلدذجة بلٌدةعق بلشعدوٖ جةعدن ؾرْهدد بلوةلردٖ
بلعو٘لد فلقذ قحب بلعوْلد هقذهة هل٘ةس دٌٗةس عشبقٖ ّبيعة بٗةُة فٖ ؾغةت سص٘ذٍ فٖ دجدٖ ل٘عدضص ( تعي التك الفف يدك
) ّ ،لن ال فأًَ علٖ بلذجة بلٌةعق بلصةعق ّبلوٌِذط بلالهدع ودشٗع كل٘دد بلٌِذعدد فدٖ
والتجيرا وال قيوالتد العي
جةت بلوعظن كوة ٗؿلْ لَ بى ٗشد علٔ بلقةئل٘ي جسضّٗشٍ بلشِةدبذ ّبجشبهَ بلصفقةذ بالعسطوةسٗد جةلسٌدغ٘ق بلرةهدل ّبلدشةهل
هع عةهٖ بالعشغٖ سئ٘ظ هة زغؤ ُ٘اد بالعسطوةس ّوض٘ش بلغضحةى بلطْٗشغةّٕ هغسشةس بلوةلرٖ بالقسصةدٕ ّبلٌفطدٖ
ّسئ٘ظ لػةًَ بلخةصد بلزبُحد بالز٘د بلٔ به٘شكة ّبل٘ةجةى ّكٌذب ّبلسٖ لن زذوش بلزُةت بلٔ بلرْٗر لسفدْص هودة فدةص جدَ ُدةدٕ
بلعةهشٕ ُّْش٘ةس صٗحةسٕ ّبلحق٘د زأزٖ .

ص٦

ًص البياى الري أصدزته قيادة قطس العساق

مبٌاسبت عيد حتسيس العساق هي االحتالل االهريكي
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قيادة قطس العساق

عيد حتسيس العساق

هي االحتالل حصاد جلهاد املقاوهت الباسلت ويىم خزي وعاز للعوالء واخلىًت

يا أبناء شعبنا المجاهد
أحرفم انعراقُىٌ االتاج ايس انحادٌ وانثالثىٌ يٍ كاَىٌ االول عاو  3122تعُذ ذحرَر انعراق يٍ االحرالل االيُركٍ تفعم حصااد
اندهاد انًهحًٍ نًداهذو انثعث وفاائم انًقاويح انىطُُح وانقىيُح واالساليُح كهها  ،وكاٌ خروج اخر خُذٌ ايُركصٍ يحرصم
انًسًار االخُر فٍ َعش انعًهُح انسُاسُح انًخاتراذُح صُُعح انًحرهٍُ وأداذهى انطُعح فصٍ ذُفُصم يخططصاذهى انًصةثىهح
فٍ انرقسُى وانرفرُد انطائفٍ وانعرقٍ نهعراق .
ويٍ هُا كاٌ اَكال انًحرهٍُ االيُركاٌ نعًهُهى انًانكٍ انعًُم انًزدوج نهى والَصراٌ يهًصح ذصافُح انحصساتاخ تُصٍ أطصرا
انعًهُح انسُاسُح وذأخُح انفرُح انطائفُح واالقررال انطصائفٍ عصثر اصصذار يصمكراخ االعرقصال وسصحة انثقصح واالقانصح واالقصاا
وغُرها يٍ االخرا اخ انرٍ اذسًد تانًُسى انطائفٍ انىاضح  ،وانرٍ قىتهد هٍ االخصري تصردود فعصم طائفُصح واضصحح ت ُصح
حر

يسار يسُرج انرحرَر واالسرقالل ووأد ذطهعاخ اتُا شعثُا االتٍ فٍ انحرَح انرايصح واالسصرقالل انرصاو وانُصاخز وانًص ٍ

انً االياو فٍ دروب انُ ال انىطٍُ وانقىيٍ وانُهىض واالرذقا انح ارٌ انصةايم  ،ونصٍ ذفهصح انًحصاوالخ انثائصسح نط ًصح
انًانكٍ انعًُهح تًحاونح ياادرج َىو انرحرَصر فصٍ عًهُصح اتصرزاي رخُصاح وسصُثقً َصىو انرحرَصر َىيصا خهادَصا وفخصرا يرأنقصا
نهًقاويح انعراقُح انثاسهح تايرُاي عثر ذ حُاذها انسخُح وعًهُاذها اندهادَح انثطىنُح .

ص٧

يا أبناء شعبنا المقذام
هب أَكى حواصهوٌ يُذ انَوو االول نهعبو انجدٍد عبو االَجاب انكبيام نًاًابحكى انجاب ٍات ممار نًابم َار مى َار يمبويخكاى
انببصهت م

انًحخهٍَ االيَ مبٌ عٍ امض انع اق انمبه ة عب عًهَبث جاب ٍت حواصاهج عهاي ايخادا حاضو صاُواث يخ عات

بنخضحَبث وانجاب وانفداء وصخخواصم هذا انعبو الصخكًبل ياًبث انخموٍض انُاابيٌ نهعًهَات انضَبصاَت انًرب احَات ر عبا
اصخهابو اندموس انجاب ٍت نًضَ ة انجاب وانخح ٍ انخٌ ماح ضحَخاب امث يٍ  041انر شاَد عثٌ وخًاضت ييٍَاٍ ياجا
ويئبث االالف يٍ انًعخمهٍَ عهي ايخدا صُواث انجاب

انًمدصت وهؤالء انًعخمهاوٌ ياب اناوا ٍ

اوٌ ححاج

ًايث انمًاو

وانخعذٍب انخٌ شًهج االالف االضبفَت يُاى فٌ انشا ٍٍ االخَ ٍٍ يٍ يجبهدً انبعث وانًمبويات وضاببو ووَابمً وضاببو
صر انجَش انع الٌ انببصم وأ ُبء شعبُب انع الٌ .
ويجبهدو انبعث وانًمبويت وجًبهَ شاعبُب اال اٌ اا ا خفهاوا ٍاوو أياش عَاد حح ٍا اناشعب انع الاٌ ياٍ م مات اال خايل
االيَ مٌ وا َوا انذم ى انربيضت الصخشاب ان فَك انًُبضم صداو ضٍَ شاَد انحج االمب م ًا

فاٌ ايخَبنا فاٌ

فج انحب ً وانثينٍَ يٍ مبَوٌ االول عبو  6112عًهَت يدم جببَت َفذهب انحهر االيَ مٌ انراَوٌَ انفبمصٌ وانخٌ جب اااب
شجبعت اًٍبََت يُممعت انُظَ مامي ً انًاشُمت جهَا وَبومابً بناشاب حٍَ و اخابف االيات
انشاَد صداو ضٍَ م ً
ً
االيات عهاي و ٍاك ياضَ حاب االَبعبنَات
انربند عبشج فهضمٍَ ة ع َت فٌ وفبء ف ٍد فٌ انخضحَت وانفداء ل بَب نًباب
انجاب ٍت وحواصم ًهاب ن صبنت االصيو انربندة انًخجد ة نإلَضبََت جًعبء .
فأني ايبو ٍب يجبهدو انبعث وانًمبويت انببصهت ويمبحهو جَشُب انببصم اناذً صاُحخفم عاد خًاضت اٍابو اذم ى حأصَاض
انحب ٍت وانخضعٍَ عهي و ٍك اصخكًبل ياضَ ة انجااب وانخح ٍا انظابف ة بطصامبو انُاابيٌ وانكبيام نهعًهَات انضَبصاَت
انًرب احَت و أٌ ٍُبل جيو حاب جزاياى انعاب ل وًَاضٌ اناي ايابو عهاي و ٍاك انبُابء انثاومً انوواٌُ وانموياٌ وانحاضبمً
انشبيم .

وكل عام وأبناء شعبنا وأمتنا بألف خير .
والمجذ لشهذاء العراق واالمة االبرار .
ولرسالة امتنا الخلىد .

قـيـادة قــطــر الـعــراق

يف االول من كانون الثاني ٢١٠٢م
بغـداد املنصورة بالعـز بإذن اهلل

ص٨

يف الركسي احلادَت والتسعني
لتأسُس جُشنا الباسل

اللىاء السكه غنٍ محاد العتابٍ

تّز ػٍٕ١ا ٘ذٖ اال٠ااَ اٌوٛاٌاا اٌاذوز ٜاٌيا ٠ات ٚاٌناظؼٌ ْٛن طا١ض
خ١شٕا اٌباطً ِٕذ أبثاق ٔٛاتٗ اال ٌٝٚفٛج ِٛط ٝاٌىاظُ ف ٟخاْ
اٌىابٚ ٌٟٛاتظاع تشى١التٗ اٌمناٌ١ت اٌنٌٚ ٟاث ِآ ٔاظ١ح اٌاشؼ
ِٓ اٚال اٌؼّاي ٚاٌفالح١آ ٚاٌىاظبت و ٚوااْ طاباضٗ ٚطاباض افٗ
ٚخٕ ٖ ٛضٍ١ؼت اٌّضي ٓ١اٌفا  ٓ٠فِ ٟظ١زة شؼبٕا اٌظافزة إٌضاٌ١ت
فشاروٛا ِشاروت فؼاٌت ف ٟثٛراث ِا٠ض  19ٚ 1491تّٛس ػااَ 1491
 1ٚشباض ػااَ  13-11ٚ 1491تّاٛس ػااَ  1491و وّاا وااْ ٌد١اشٕا
اٌباطً شزف االطٙاَ اٌّب١آ فاِ ٟؼاارن شاؼبٕا اٌؼزباٚ ٟحازٚ
اٌؼز ِغ اٌى١اْ اٌص ٟٔٛ١ٙفا ٟاالػاٛاَ ٚ 1411ٚ 1491ٚ 1491وااْ
بالءٖ ِنّ١شا ف ٟحز تشز ٓ٠ػاَ  1411بّشاروت اٌىث١ز ِآ لٌ٠ٛناٗ
اٌّارػت ٚخص ٛاً اٌٍٛاء اٌظا ص ٚاٌثأ ٟػشز ٚاٌثالثٚ ٓ١غ١ز٘ا .
فٍما اي ابطاٌٗ اٌصٕا ٠ا ف ٟاٌدٛالْ ٚغ١ز٘ا ِآ إٌّااضك ٚحّاٛا
ِشك ِٓ خطاز اٌاظمٛض ب١اا اٌى١ااْ اٌاص ٟٔٛ١ٙو وّاا رٚث ِااء
اٌشٙااء ِٓ اٌط١ار ٓ٠تزا طٛر٠ا ِٚصز ٚضزس ِماتٍ ٛاٌد١ش اٌؼزالٟ
طّاء اٌشٙا ة فِ ٟؼارن إٌضاي اٌمٌ ِٟٛالِت اٌؼزب١ات ِثٍّاا دا ٚا
ػٓ حّ ٝاٌبٛابت اٌشزل١ت ف ٟلا طا١ت اٌؼاز اٌثأ١ات فاِ ٟدابٙات
اٌؼاٚاْ اال٠زأ ٟاٌغاشاُ  ٚحازٖ ٚتيم١اك إٌاصز اٌٛضإٚ ٟاٌمِٛاٟ
اٌىب١ز ف ٟاٌثآِ ِٓ ا ػااَ  1411و وّاا طااّ٘ٛا بفاػٍ١ات وبا١زة
فِ ٟدابٙت اٌؼااٚاْ اٌثالث١إ ٟاٌغاشاُ ػااَ ٚ 1441فا ٟاٌّدابٙات
اٌياسِت ٌٍؼاٚاْ االِ١زو ٟاالضٍظ ٟاٌاص ٟٔٛ١ٙاٌفارطاٚ ٟاحناالي
اٌؼزاق ػاَ ِٚ 3331ا ساي ابطاي خ١اشٕا اٌباطاً ٛ٠ا اٍ ْٛخٙا ٘اُ
اٌٍّيّ ٟف ٟاضار ِظ١زة اٌدٙا ٚاٌنيز٠ز اٌظافزة لا ة ٚخٕا ٛا فاٟ
طٛحٙا اٌٍّنٙبت اٌن ٟاوناٛث بٕ١زأٙاا خبااٖ اٌّينٍ١آ االٚغاا ٚداٚا
ػٍمُ اٌٙشّ٠ت إٌّىزة فٌٛٛا ٘ارب٠ ٓ١دز ْٚاد٠اي اٌو١بت ٚاٌوذالْ .
٘ٚاا ٘اُ ابٕاااء خ١اشٕا اٌابزرة طاباضا ٚض١اارٚ ٓ٠طااباض ا ٚخٕااٛ
ٛ٠اخِ ْٛٙغ ِدا٘ا ٞاٌبؼث ٚابٕاء اٌشؼ حّالث االػنماي اٌظاٌّات
اٌن ٟتشٕٙا طاُ٘ حىِٛت اٌّاٌى ٟاٌؼٍّ١ات ٚباذٌه فا ٔ٠ ُٙووااْٚ
أنّائ ُٙاال ٌٕ ً١ظ١ح اٌاشؼ اٌؼزالا ٟاٌّن١آ اٌاذ ٞظاً ػاص١اً
ػٍِ ٝياٚالث االخنزاق ٚاٌنّش٠ك ٚاٌذ ٞواْ ٚط١بم ٝطّأت إٌاصز
اٌياطُ اٌّب. ٓ١

ابناء شعبنا َطالبىن بىقف عملُاث االغتُال وَطالبىن
بإطالق سساح االسسي ادلعتقلني

يف الركسي احلادَت والعشسَه
دلناشلت ام ادلعازك اخلالدة

مناشلت خالدة  ..وعطاء جهادٌ متىاصل

عُسً ذَاب اجلبىزٌ

ف ٟغّز أنصاراتٕا اٌدٙا ٠ت اٌباا٘زة تياً ػٍٕ١اا اٌاذوزٜ
اٌيا ٠ت ٚاٌؼشزٌّٕ ْٚاسٌت اَ اٌّؼارن اٌواٌاة اٌن ٟاواث
ا اٌت شؼبٕا االبٚ ٟخ١شٕا اٌباطً فِٛ ٟاخٙت اٌؼاٚاْ
اٌثالث١اإ ٟاٌغاشااُ ِٕااذ فدااز اٌااظابغ ػااشز ِاآ وااأْٛ
اٌثأ ِٓ ٟػاَ ٌّٚ 1441اة اثٕ١آ ٚاربؼ١آ ِٛ٠ااً ب ٠اِٙاا
١ٌٚاٌٙ١اااا و ٌٚاااظوز٠ت اٌّاااظّ١اث اطاااّ٘ٛا باٌماااص
اٌنّ١ٙاٚ ٞاٌّؼزٚف باٌؼزف اٌؼظىز ٞاٌنمٍ١ااٚ ٞبٛلائاغ
اٌّؼارن اٌيزب١ت ال ٠ظنغزق اال طاػاث ػاة اٚ َٛ٠ ٚاحاا
ف ٟالص ٝاالحنّااالث و ٚاٌماص اٌنّ١ٙاا ٞا٠ااُ٘ دان
٘ ٛتفز٠غ اٌنزطأت اٌؼظىز٠ت ٌثالثت ٚثالثٌٚ ٓ١ت ٚثّأٟ
ٚػشز ٓ٠خ١شاً باطنوااَ اخز ِؼط١اث اٌؼٍُ اٌؼاظىزٞ
حٕٙ١ا ِٚبنىزاث تىٍٕٛخ١ا االطٍيت اٌؼّ١اء و ٚلاا طابمٛا
دٌه ٚلر فاٚ ٖٛػمبا ٖٛبياصار الناصا  ٞخاائز اِناا ثالثات
ػشز ػاِااً وااْ طاي١نٗ ٍِ١أٚ ْٛاص اٌٍّ١ا ْٛشا١ٙا
خٍ ِٓ ُٙاالضفاي و فضال ً ػٓ اطانٙااف اٌبإ ٝاٌنين١ات
ٚاالرتىاس٠اات ٚاٌّااصأغ ٚاٌّؼاِااً ٚاٌّاااارص ٚ ٚر اٌؼبااا ة
ٚاٌّظنشف١اث ٚاٌّالخئ و فٍماا لاصفٛا ٍِدا اٌؼاِز٠ات
ٚاٌذ ٞراذ طاي١نٗ  933شا١ٙا ٚلاصفٛا طاٛق اٌفٍٛخات
ٚخظز إٌا ز٠ت  ٌُٚتظٍُ ِٕ ُٙحن ٝبٛ١ث اٌشؼز فاٟ
بٛا  ٞاٌؼزاق  ٚيار ٗ٠اٌشاطاؼت و ٌٚؼاً ابازس اٌؼالِااث
اٌبارسة فِٕ ٟاسٌت اَ اٌّؼاارن اٌواٌااة ٘ا ٛشآ اٌٙداَٛ
اٌّماتااً اػااا ة اػّااار ِااا خزبااٗ اٌؼاااٚاْ االثااُ و فٍمااا
اػ١اث االتاصاالث ٚشابىاث اٌّااء ٚاٌىٙزبااء ٚاػاا ة بٕااء
إٌّشآث اٌّاِزة فِ ٟاة ٌُ تش ػٍا ٝاٌثالثات اشاٙز و
ٚفاا٘ ٟااذٖ اال٠اااَ اٌدٙا ٠اات ٠ااظنذوز ِدا٘ااا ٚاٌبؼااث
ٚاٌّماِٚاات اٌااارٚص اٌااثزة ٌّٕاسٌاات اَ اٌّؼااارن اٌواٌاااة
ٌٛ١ظف٘ٛا فِ ٟظ١زة اٌدٙا ٚاٌنيز٠ز ٚاٌظفز اٌاائُ .

ص٩

العملية السياسية املتهاوية تلفظ انفاسها االخرية بعذ هزمية احملتلني االمريكان وانسحابهم املخزي

الصرب واملذد اإلهلي عنذ الشذائذ

أبى علي أملاجـــذي

قيو ىيزتيع تِ خيثٌ ٍا ّزاك تعية ادذ قاه :ىست عِ ّفسي راضياً  ,فأتفزغ ىذً اىْاا

ّ ,فا

عاىيا

مزيَ وقي ب أتي  ..فأرذاب اىَثادئ واىقيٌ اىعاىي واألهذاف اىْثيي ال ياغلي ُ أّفاس ٌ تاذً اىْاا
أوفياء ألهذاف ٌ ت ا يغلي ُ  ,فأُ ىٌ يجَع اىْا

اىذا

 ,وراذور
َّاا هاٌ

تاهه ٌ اىثا او وٍا ق ٌ  ,ىاذىل يجاة أُ ينا ُ هْااك

تغخيص سييٌ مي ين ُ ٍفهاح تذاي اىذو اىسييٌ واالخهيار اىصذيخ .
ٍِٗ اىطبٍعً ّٗحِ ّعٍش ٕذٓ اىظرٗف اىَؤىَت أُ ٌنُ٘ ْٕاك ج٘ عاصف ىنْٔ ال ٌسخَر ط٘ه اى٘قج ٗعيٍهٔ أههٌّٖ ٍهِ ٌخهه رٗا
بٖذٓ اىع٘اصف ٌخ٘جب أُ ٌخحَيٕ٘ا ٗأُ ٌخجاٗزٗا اىعقباث  ,ألُ مهو لىهل أٍهاً اىْجهاج ٌٗجهب أُ ٌهأنم٘ا أُ اىْجهاج ٍعٖهٌ ا َها
ٗاىعقباث ٗ ,اىع٘اصف البأ ىٖا أُ حسٗه ٗالبأ أُ ٌراأق لىل اىصبر ألُ ٍقابو مو ىذة أىف أىٌ .
ٗاىصابرُٗ عيى األىٌ ٌٕ اىْاجحُ٘ أً اىحٍاة ٗ ,اىذي ٌرٌأ أُ ٌصو إىى ىذة اىْجاج البأ أُ ٌصبر ألُ سفٍْت اىْجهاج ٍرحبطهت بهٔ
ىذىل عيٍْا أُ ّسهه هللا حبانك ٗحعاىى أُ ٌقٌْ٘ا عيى ٍا ّحِ عئٍ بأال ً ٍهِ أُ ّهسهىٔ اىخيفٍهف عْها أهّْها أُ سههىْآ سهبحأّ
ٗحعاىى أُ ٌقٌْ٘ا أبنرٍٔ عس ٗجو ّنُ٘ أً اىَسٌأ ٍِ اىقأنة عيى ٍجابٖت اىعأٗ اىغاشٌ بنو ألّابٔ ٗححقٍق اىَسٌهأ ٍهِ اتّخها
ٗاتأا ة ٗألُ سؤاه اىخيفٍف ٕ٘ نضا باى٘اقع ٗاىضعف أٗ االسخسالً ىٔ .
أاىباني حبانك ٗحعاىى ٍع اىصابرٌِ أً ٍ٘اضع مثٍرة ٍِ مخابٔ اىعسٌس ٗأٍر باىصبر ٗجعو أمثر اىيٍراث ٍضاأاً إىى اىهصبر ٗأ هْى عهس
ٗجو عيى أاعئ ٗأّٔ ٍعٔ ٗحث عيى اىخثبج أً األشٍاء ٍٗجاّبت االسخعجاه أٍٖا ٗأً لىل ق٘ىهٔ حعهاىى ( وأراثز مَاا راثز
أوى اىع ً ٍِ اىزسو وال تسهعجو ى ٌ ) ٗنٗي عِ اىْبً صيى هللا عئٍ ٗسيٌ أّٔ قهاه
حعاىهى صههيى هللا عئٍ ٗسيٌ ( تاىصثز يه قع اىفزج ) .

( اىْاصز فاي اىاصثز ) ٗق٘ىهٔ

ص٠١

َقال األشعس ته قيس دخلد على أميز المؤمىيه علي ته أتي طالة رضيي

عىيً جُتذذيً قيذ أشيز جييً ليثزي عليى العثيادج

الشذيذج ليال ً َوٍاراً جقلد يا أميز المؤمىيه إلى كم ذصثز على مكايذج ٌذي الشذج جما سادوي إال أن قال :
اصجز عهى يضض األدالج في انظذز

ٔفي انزٔاح إنى انطبعبد في انجظز

إَـــي رأيذ ٔفــي األيــبو رجـزثـــــخ

نهصـجز عبقجــخ يذًــــٕدح األصــــــز

ٔقـم يٍ جـــد فــي أيــز يؤيهـــــــّ

ٔاطزصذت انصـجز إال فبس ثبنظفـــز

ٔيقٕل انذجيت انًصطفى صهى هللا عهيّ ٔطهى  ( :يب أيٓب انُـبص ال رزًُـٕا نقـبل ان ـدٔ ثبنـظيٕ
انصجز ٔانًدد اإلنٓي دديش انزفيق انقبئد انًجبْد (عشح إثزاْيى
انذج األكجز ( صداو دظيٍ

ٔ ..يـٍ درٔص

دفظّ هللا ْٕٔ يزذدس إنى انزفيق انقبئد شـٓيد

ردًخ هللا عُديب كبٌ َبئجب نظيدرّ فيقٕل طيبدرّ دًبِ هللا :

كان ٌىاك ذكزيم حُالي  088 - 088ضاتظ جي محاجظح ميسان َلم يكه ٌىاك إال الزجيق عشج إتزاٌيم َالزجيق أتيُ مصيىى الدىيذ
األميه َسيز الذَلح للشؤَن العسكزيح عاجاي
انقٕح ٔان بفيخ

لحضُر ذكزيم ٌؤالء الضثاط َيقُل سيادذً كىد قُيا جي حيىٍا ( َٔـظبل هللا نـّ

َطال الركزيم إلى سثع ساعاخ َأراد االوسحاب تعذ شالز ساعاخ إلى الخلف تحكم العالقح ميع الزجييق القا يذ

الشٍيذ الخالذ رحمح

عليً ألوً ذعة َأراد الخزَض مه القاعح كي يزذاح قليال إال إن اويذماتٍم تيالركزيم َحية القا يذ اليشٍيذ

وسي الرعة َتعذ خمس ساعاخ مه لمُد الزجيق أتُ مصىى قال للزجيق عشج " ث د يب اطزطيع أريد اجهـض " جاويسحة إليى
الخلف َتلس َيقُل سيادذً :
ْذِ انٕقفخ يٍ انٕقفبد انًًٓخ انزي دارد ي زكخ انقبدطيخ ٔديش ر جذ يٍ رهك انٕقفخ اطزذكزد خبند ثٍ انٕنيـد
رضي هللا عُّ عُديب طأنِٕ عٍ أدت األشيبل عُدِ في انذيبح قبل شيئيٍ ٔ :ادد أٌ اثشز ثٕند ٔاآلخـز ازـشٔا ان ـدٔ
في نيهخ يقًزح يظٓدح فأصجخ عُدْى فكبٌ ف ال يًشي يٍ انًغزة ثبنجيش انهيم كهّ إنى انفجز ٔيـداْى ان ـدٔ
انيٕو انزبني يجقى يقبرم ان دٔ انُٓبر كهّ  ..انهيم يًشي ٔانُٓبر يقبرم ان دٔ نهًغزة عهى قٕح انزذًم ْـذِ نيـظذ
قٕح ثدٌ ٔعظبو ٔأعصبة ٔإًَب ْذا يدد انٓي يزافق نهقدر ٔإال ْذِ نيـظذ دبنـخ اعزيبديـخ ال يًكـٍ أٌ رٕصـ

ٔال

يًكٍ نه هى أٌ يقجهٓب ْذِ نظذ طبقخ إَظبَيخ اعزيبديخ ٔال انٕقفخ طجع طبعبد ْٔـٕ فـي انججٓـخ يـصٕل ٔيجـٕل
دبنخ اعزيبديخ .

ص١١

أزمة يف العراق

د .أبي فراس  /املانيا

ٌب األزِج ٚج٘ٛر٘ا اٌذم١م ، ٟأْ اٌعراق ٠ع١ش االدذالي ٔٚذائجٗ اٌّتاشرث ٚغ١ر اٌّتاشرث  ِٓٚ ،ةعض ذٌه  ،أْ أِرٖ ٌ١ص ة١د
أةٕاؤٖ وٕذ١جج إٌ ٝجأب ٔذائج أخر٠ٚ ، ٜشع إٌفدٛذ ٚاٌٛجدٛا األجٕدت ٟاد ٟاٌعدراق ةذدعل١رٖ فٍد ٝواادج األندع ث ِٕٙ ،دا فٍدٝ
اٌّطرح اٌط١اضٚ ٟااللذصااٚ ٞاألِدٕ ٟةاٌ ججدج األٌٚدٌٚ ، ٝدفٌه ادئْ اٌذاٌدج ددُ ددصّّٙ١ا ٚاٌذ ع١د

ٌٙدا فٍد ٝأْ ال دتٍد

االضددذمراج  ،أِددا اٌط١اضدد ْٛ١اٌعرال١دد ْٛإٌّد غّ ْٛادد ٟاٌعٍّ١ددج اٌط١اضدد١ج  ،اددال ٍ ّ٠دد ْٛع ةددعو ر٠ذُٙ

ضدد ٜٛأعىاضدداح

ٌٍط١اضاح األجٕت١ج ِٚصاٌذٙا .
ةذم ٠ر ٞأْ ِا ٠ذ ر ا ٟاٌعراق ِٓ أد ارعا٠طّتر  ٛ٘ ، 2011 /دفج١ر ٌمٕتٍج ِٛلٛدج  ،ااٌعراق ِٕف دٛاٌ ٟدطعج ضدٕٛاح ال
٠ىاا  ٠رج ِٓ أزِج إال  ٠ٚخً ا ٟألطِٕٙ ٝا ٚ ،أزِج اٌِ َٛ١ذٛلعدج ٚ ،ارلداا اٌعٍّ١دج اٌط١اضد١ج ٠ذٕدازف٠ٚ ، ْٛذدك ٌىدً ِدٓ
٠رالب اٌّٛلف ة لج أْ ٠عذم أْ ٌٍجّ١ع خٛ١ط فاللج دٕذ ٟٙا ٟجعتج اٌذا ٞٚاٌىت١ر ٚ ،ال ٔمص ٕ٘ا ض ٜٛاٌٛال٠اح اٌّذذ ث .
ٚاٌٛال٠اح اٌّذذ ث ٚإْ وأخ ل أفٍٕخ أطذاةٙا  ،إال إٔٔا ٔعذم أْ األِر ال ٠ساي دذخ اٌدط١عرث  ،اإٌّد ٚا اٌدطاِ ٟاألِر٠ىدٟ
ا ٟةغ اا ٌٗ إٌص١ب األوتر ا ٟإااجث اٌعٍّ١ج اٌط١اض١ج  ،ُ٘ٚ ،األِر٠ىاْ ٠ ،ر ْٚ ٠ةدفٌه اٌمدٛي أٌدُ ٔمدً ٌىدُ أْ اٌط١اضدٓ١١
اٌعرال٠ ٌُ ٓ١١تٍغٛا ةع ضٓ اٌرش ٌ١ذعٍّدٛا اٌ ّ٠مراط١دج ٘ٚ ،دُ اٚ ْ٢اد ٟاٌّدطذمتً ضد١تم ْٛةذاجدج ٌٍرفا٠دج ٚا شدرا

،

ِذٕاضدد ٓ١أٔٙددُ ٘ددُ اٌددف ٓ٠أخرجددٛا ٚنددّّٛا ٚٚيددعٛا اٌددطٕ١اج٘ٛ٠اح ٌٍّددطرح ٚدٛاشدد١ٍ ٌٍّّ ، ٗ١ددٓ اٌرئ١ددطٚ ٓ١١اٌ أ١٠ٛددٓ
ع اٌىِٛتاجش

٘ٚ ،فٖ إٌذائج اٌىاجل١ج ِا ٘ ٟإال دصاا ِا زجفذٗ أ٠اا ُٙ٠اٌطٛااا .

اٌّٛلف اٌعرال ٟفٍ ٝاألججخ ض١ش ٙإفااث درد١ب فٕانر اٌّٛلف ةانعفاااح ج  ٠ث ١ٌٚ ،ص ِدٓ اٌّدطذتع أْ ٔٛاجدٗ فٕاندر
ٚٚجٚ ، ٖٛدرد١تاح ج  ٠ث ٌٚ ،ىٓ ةّؤاٚ ٜاد  ،أْ ال ٠عٛا اٌعراق ٌّىأذٗ اٌّفمٛاث ِ ..دع إاجان اٌجّ١دع أْ اٌّٛلدف اد ٟاٌعدراق
ٕ٠تئ ةاضذذاٌج االٔفراا ٚاٌذفرا ٚ ،اٌذجرةج اٌّاي١ج ش ٙح ضمٛط ِر٠ع ٌٍّذانصج اٌعائف١ج  ،آٍ  ٠اج ةٍد اد ٟاألٌف١دج اٌ اٌ دج
ةعر٠مج ا لصاا ٚاٌذ١ّٙش ٚا ةعاا ٚاالجذ ار ٚ ،اٌذع١ٙر اٌعرلٚ ٟاٌعائف ، ٟاٙفٖ ض١اضاح ِعاا٠ج ٌٍ ّ٠مراط١ج ةدصفج جفج٠دج ،
ٚال دٛار أأ ٝشرٚط اٌذّٕ١ج االلذصاا٠ج ٚاٌذعٛج االجذّاف١ٌٚ ، ٟص ٌٙا ضِ ٜٛؤاٚ ٜاد فراٗ اٌدشعب اٌعرالدٚ ٟجرةدٗ طٍ١دج
اٌطٕٛاح اٌ اِ١ج إٌّصرِج  ،أال  ٛ٘ٚأزِاح دعمب أزِاح ٚ ،أضاة١ع اِ٠ٛج ِٚ ،شىالح ال دً ٌٙا ض ٜٛدٕش١
ٚاٌمذً .

آٌج اٌمّع ٚاٌّدٛح

ص٢١

فبٌؼشاق اٌ َٛ١ال ّ٠زٍه أ ِٓ ٞششٚط اٌجٕ ٝاالسرىبص٠خ اٌضشٚس٠خ اٌذبسّخ ٌإللالع ثؼٍّ١خ اٌزّٕ١خ ٚإػبدح اإلػّبس  ،ثً ِٓ ٚاججابد
ِّٙٚبد ِٓ ٠ذ٠ش األِش ف ٟاٌؼشاق أْ ال ٠ىٕ٘ ْٛبن ثذء ٌإلػّبس ٚاٌزّٕ١خ  ،فف٘ ٟزٖ اٌذبٌخ سزٕشأ ضشٚساد اجزّبػ١خ ٚ ،إداس٠اخ
ٚرٛافش ل١بداد س١بس١خ ٚرىٕٛلشاط ٔ ،ب٘١ه ػٓ آٌ١بد ػًّ ٚششٚط وث١شح  ٛ٘ٚ ،غ١ش ِسّٛح ثٗ ِٓ ا ْ٢دزٚ ٝلذ غا١ش ِذاذد ،
ٌزٌه ال دً ٌٍّشىالد ا١ٔ٢خ  :وبٌىٙشثبء ٚ ،اٌّبء ٚ ،اٌٙبرف ٚ ،األِٓ ٚ ،اٌطشق ٚاٌّٛاصالد  ٟ٘ٚ ،فماشاد ال غإ ٝػآ رٛفش٘اب
لجً اٌجذء ثأ ٞػٍّ١خ رّٕ٠ٛخ الزصبد٠خ  /اجزّبػ١خ  /س١بس١خ .
د ْٚأدٔ ٝس٠ت أْ اإلدػبء اٌذى ِٟٛثبرٙبَ ٔبئت سئ١س اٌجّٛٙس٠خ  ٟ٘ ،خذػخ ِىشٛفخ ٘ٚ ،زا ِب روشٖ أوثش ِٓ ِاصذس ػشالاٟ
 ،س١بس ٟأ ٚدى ٛ٘ٚ ، ِٟٛشأْ لبثً ٌٍّسبِٚخ ٌٍٚ ،زشاجغ أ٠ضبً فشثّب ٕ٘بن طٍجبد جذ٠ذح  ،أ ٚسمف جذ٠ذ ٌّذبصصخ جذ٠اذح
 ،أ ٚرفج١ش ٌٍّٛلف  ،فٕٙبن أٌغبَ ٕ٠جغ ٟرفج١ش٘ب ٌٚ ،ىٓ رشٌّ ٜصٍذخ ِٓ ٠ذٚس وً رٌه .
األِش٠ىبْ ٌُ ٠خشجٛا ِٓ اٌؼشاق ثبٌش٠بد ، ٓ١ثً ِطشٚدِ ٓ٠ذدٛس٠ ُ٘ ، ٓ٠سّ ٗٔٛأسذبثبً ٌٚ ،ىٕ ُٙف ٟاٌٛالغ فشٚا ٠جش ْٚأر٠ابي
اٌٙضّ٠خ ٚلذ وٍفز ُٙاٌّغبِشح اٌؼشال١خ ا٢الف ِٓ اٌمزٍٚ ٝأضؼبف ِٓ ُٙاٌجشدٚ ٝاٌّؼٛلٚ ٓ١اٌّشٔ ٓ١٘ٛفاس١بً ٌٚ ،اُ ٠اشفٝ
غٍ ٍُٙ١رذِ١شُ٘ ٌٍؼشاق ٌ ،زٌه دشصٛا أْ ال ٠زشو ٖٛثأ٠ذ ٞأثٕبؤٖ ٠ ٌُٚ ،ذػ ٖٛف ٟدبي ٠سزذػ ٟاٌثمخ ٚاالطّئٕبْ  ،ثً ساٍّٖٛ
ثؼذ رفخ١خٗ ثشز ٝأٔٛاع األٌغبَ  ،ثأ٠ذ٠ ِٓ ٞثم ْٛثٛ١ٌ ، ُٙاصٍٛا ثأسابٌ١ت أخاشِ ٜاب ثاذأ٘ٚ ، ٖٚا٠ ٛؼابٔ ٟاٌزاششرَ ٚاٌزّاضق
ٚاٌضؼف ػٍ ٝوبفخ اٌّسز٠ٛبد  ٛ٘ٚ ،ج٘ٛش ِب خطظ ٌٍؼشاق أصال ً .
ٌ١س س ٜٛأْ ٠سزؼ١ذ اٌؼشاق ٚدذرٗ ٚٚ ،دذح اٌذشوخ اٌٛطٕ١خ ٚاٌم١ِٛخ ٚاإلسالِ١خ اٌؼشال١خ اٌّؼبد٠خ ٌالدزالي ٔٚزبئجاٗ ٚ ،وبفاخ
ل ٜٛاٌشؼت اٌؼشال ٟاٌسبػ١خ ٌٙزا اٌٙذف ٚ ،ثذٙٔٚب فٍٓ ٠شٙذ اٌؼشاق اسزمشاساً ٚ ،ثذٙٔٚب ٌآ رىا ْٛفا ٟاٌؼاشاق رّٕ١اخ ٌٚ ،آ
٠سزؼ١ذ اٌؼشاق ِىبٔزٗ ِٙٚبثزٗ اٌز٠ ٟسزذمٙب ف ٟإٌّطمخ  ،ثذال ً ِٓ أْ ٠ى٘ ْٛذفبً ٌّطبِغ ٚغب٠بد ل ٜٛال رش٠اذ ٌاٗ االسازمشاس
ٚاٌزمذَ ٚ ..ثغ١ش رٌه سٛف ٌٓ ٠سزؼ١ذ اٌشؼت اٌؼشال ٟإِٔٗ ٕ٘ٚبؤٖ ٚ ،لجً أْ ٠سزؼ١ذ اٌؼشاق ٚدذرٗ اٌٛطٕ١خ .
وزجذ لجً أ٠بَ ٘ :زٖ أٌؼبة  ،أشجٗ ثبألٌؼبة االٌىزش١ٔٚخ ( ثال ٞسز١شٓ ) ٚاٌؼٍّ١بد رذٚس ف ٟاٌسش ٚساء اٌسزبس  ،أوثش ِّب ٘اٟ
ف ٟاٌؼٍٓ ٚ ،اٌسج ً١اٌٛد١ذ ٌىً ػشال ٟشش٠ف ٘ ٛلٍت اٌطبٌٚخ ثّب فٙ١ب  ِٓٚ ،ػٍٙ١اب ِٚ ،آ ٚسائٙاب ٚ ،غاسً اٌؼاشاق غاسال ً
ج١ذاً ثبٌّبء ٚاٌصبثٚ ْٛاٌّؼمّبد ١ٌ ،ؼٛد اٌؼشاق وّب ٠سزذك أْ ٠ى ، ْٛشؼجبً سال١بً ٚػظّ١بً  ،ثاسزبْ رفاٛح ِٕاٗ سٚائاخ اٌؼطاٛس ،
٠ٚف١ض ِٕٗ اٌخ١ش وّب وبْ  ،الثٕبؤٖ ٌٚشؼٛة إٌّطمخ  ،أِب ثغ١ش رٌه فخز أصِبد ثؼذ أصِبد  ،وّب ٠مٛي اٌّثً اٌجغذاد ٞاٌجّ١اً :
طبسخ إثطٓ طبسخ ثبٌجذش غطبسخ .
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مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
ذٞاصَ اُصٞسج ذوذٛ ْ٣ز ٙاُضا٣ٝح اُر ٢ذؼشض ذؼش٣لاخ تثؼط أُصطِحاخ ٝأُلا ْ٤ٛاُلٌش٣ح ٝاُغ٤اع٤ح أُغرواج ٖٓ ٓؼ ٖ٤اُلٌش
اُٞغ٘ٝ ٢اُوٝ ٢ٓٞاالٗغاٗٝ ٢اُر ٢ال ذٔصَ تاُعشٝسج ذؼش٣لاً تؼص٤اً ٗص٤اً ٝاٗٔا  ٢ٛهش٣ثح ٖٓ كٌش اُحضب ٝػو٤ذج اُثؼس ٝاعرشاذ٤ع٤رٚ
اُغ٤اع٤ح ٞٓٝاهلٝ ٚذطث٤واذٜا  ،تَ إ تؼعٜا ٣ؼثش ذؼث٤شاً ده٤واً ٝشآال ً ػٖ ٓٞهق اُحضب ٝسؤ٣ر ٚاُلٌش٣ح ٝاالعرشاذ٤ع٤ح ٝ ..ذٜذف
ٛز ٙاُضا٣ٝح اُ ٠اؿ٘اء شواكح أُ٘اظِ ٖ٤اُثؼصٝ ٖ٤أُعاٛذٝ ٖ٣ػٔ ّٞاُٞغ٘ ٖ٤اُؼشاهٝ ٖ٤٤أُ٘اظِ ٖ٤اُؼشب أُ٘اٛعُ ٖ٤الحرالٍ تَ
ٝػٔ ّٞات٘اء شؼث٘ا أُعاٛذ اُصاتش ُٝرٌٖ ُ ْٜخ٤ش ٓؼ ٖ٤ك ٢ظَ اُرش ٚ٣ٞاُلٌشٝ ١اُغ٤اعٝ ٢اُصواكٝ ٢االػالٓ ٢اُزٔ٣ ١اسعٚ
أُحرِٝ ٕٞػٔالئ ْٜك ٢اتشغ صٞس اُرض٤٣ق ٝاُرعِ َ٤تٔا ٣غاػذ ٛإالء ػِ ٠ذ٘ل٤ز ٓخططاذ ْٜاُرذٓ٤ش٣ح ظذ اُؼشام ٝاالٓح  ،رُي
إ كٌشٗا ٝػو٤ذذ٘ا اُرٔٛ ٢ا ٗثشاعاً ُٔٔاسعاذ٘ا اُغ٤اع٤ح ٝتٔا ٤٘٣ش غش٣ؤٜا ِٜٜٔٔ٣ٝا اُؼضّ ػِ ٠إ ذٌ ٕٞك ٢أُغاساخ اُصائثح
ٝاُخ٤شج ُثِٞؽ اٛذاكٜا اُٞغ٘٤ح ٝاُو٤ٓٞح اُخ٤شج ٝكٛ ٢ز ٙأُشحِح اُعٜاد٣ح ٖٓ ٓغ٤شج شؼث٘ا اُظاكشج اُر٣ ٢رؼشض كٜ٤ا ٓلّٜٞ
اُحضب ٝأُٔاسعاخ اُحضت٤ح اُ ٠اتشغ ص٤ؾ اُرش ٚ٣ٞك ٢ظَ االحرالٍ ٔٓٝاسعاخ ػٔالئ ٚػِ ٠صؼ٤ذ اُؼِٔ٤ح اُغ٤اع٤ح أُٜرشئح
ٝع٘ر٘ا ٍٝكٛ ٢زا اُؼذد ٓل " ّٜٞالثقافة والثقافة الثورية " .

الثقافة والثقافة الثورية
اُصواكح ٓ ٢ٛعٔٞػح اُو ْ٤أُاد٣ح ٝاُشٝح٤ح اُر٣ ٢لشصٛا أُعرٔغ ٣ٝرلاػَ ٓؼٜا االٗغإ ك ٢ح٤اذ ٚاُ٤ٓٞ٤ح ٝهذ اٗحصش ٓلّٜٞ
اُصواكح ُذ ٟتؼط أُعرٔؼاخ تاُٞعائَ أُاد٣ح ٝاُخثشج ك٤ٓ ٢ذإ االٗراض كٔ٤ا اٗحصش ٓلٜٜٓٞا ُذ ٟتؼع ْٜاالخش تاُٞعائَ اُشٝح٤ح
اُر ٢ذغرثؼذ أُادج ٖٓ غشٝحاذٜا ٜٗائ٤ا ٝ ،هذ ٓصِد أُاسًغ٤ح اُر٤اس اال ٍٝك ٢حٓ ٖ٤صِد أُذسعح أُصاُ٤ح اُر٤اس اُصاٗٝ ٢ك٢
أُل ّٜٞأُاسًغ ٢ذرخز اُصواكح غاتؼا عٞاء كٔ٤ا ٣رؼِن تٔعٜٔٗٞا اال٣ذُٞظٝ ٢اٛذاكٜا اُؼٔ٤وح كوذ اصثحد اُصواكح ػ٘صشاً
اعاع٤اً ك ٢ت٘اء اُصٞسج االشرشاً٤ح ٝػِ ٚ٤كأٗ ٖٓ ٚاُصؼة ت٘اء ذعشتح اشرشاً٤ح تذ ٕٝشواكح شٞس٣ح ُٜٝزا هآد تؼط اُذ ٍٝتصٞساخ
شواك٤ح تٜذف اششاى اُعٔ٤غ .
كؼِٔ٤ح اُث٘اء االشرشاًٝ ٢ك ٢أُل ّٜٞاُشأعٔاُ ٢ذلشص شواكرإ اال ٠ُٝشواكح اُطثوح أُغ٤طشج  ٢ٛٝشواكح اُثشظٞاص٣ح اُر ٢ذؼ٘٢
تاُصلٞج أُغ٤طشج ػِ ٠أُعرٔغ ٝاُصاٗ٤ح شواكح اُشؼة ُٝ ،وذ ادسى حضب اُثؼس اُؼشت ٢االشرشاً ٢اُخَِ ك٤ٓ ٢ضإ اُرطٞس ك٢
اُعاٗث ٖ٤اُشٝحٝ ٢أُادٝ ١هاٍ تإٔ ٛزا اُخَِ ٣إد ١اُ ٠اظطشاب خط٤ش ك ٢ػِٔ٤ح اُرطٞس ٣ٝوٞد اُ ٠االصٓح ٝػِ ٚ٤كإٔ اُصواكح
اُر ٢ذشًض ػِ ٠اُعاٗة اُشٝح ٢ك ٢اُرطٞس كوػ ٝذ َٜٔاُعٞاٗة أُاد٣ح ُررح ٍٞك ٢اُٜ٘ا٣ح اُ ٠ػِٔ٤ح خ٤اُ٤ح التذ إ ذصطذّ
تحوائن اُٞاهغ كر٘ؼضٍ ػٖ االؿِث٤ح ًٝزُي اُحاٍ تاُ٘غثح ُِصواكح اُر ٢ال ذٜرْ اال تاُعٞاٗة أُاد٣ح ٖٓ اُرطٞس ٝذ َٜٔاُعٞاٗة
اُشٝح٤ح .
ٛ ٖٓٝزا أُ٘طن كوذ ذشًض االٛرٔاّ ػِ ٠هطاع اُصواكح ك ٢اُؼشام تاػرثاس ٖٓ ٙاًصش اُوطاػاخ اذصاال ً تح٤اج اُ٘اط ٝتثشآط اُحضب
ٝاُصٞسج ٝع٤اعرٜٔا ػِٓ ٠خرِق االصؼذج ٝك ٢حاُح صذاّ سئ٤غح ٤ٓٞ٣ٝح ٓغ اُصواكاخ ٝاالذعاٛاخ اُلٌش٣ح أُؼاد٣ح ٝاُـش٣ثح ػِ٠
ذشاز االٓح الٕ اُحضب ٣ذسى تإ اُذٝائش اُص٤ٗٞ٤ٜح ٝاالٓثش٣اُ٤ح ٝاُو ٟٞأُؼاد٣ح ٝاُطآؼح االخش ٟذغؼُِ ٠رأش٤ش اُ٘لغٝ ٢اُصواك٢
ػِ ٠أُٞاغٖ اُؼشاهٝ ٢اُؼشت ٢ػٔٓٞاً تٔا ٣حون احالٜٓا ك ٢ذٌش٣ظ اُشٝغ االٜٗضآ٤ح ٝاُرشٌ٤ي تعذ ٟٝاالُرضاّ اُٞغ٘ٝ ٢اُو٢ٓٞ
ٝه ْ٤اُصٞسج ًٝزُي عؼٜ٤ا ُ٘شش االذعاٛاخ اُشؼٞت٤ح ٝاُو ْ٤اُـش٣ثح ػِٓ ٠عرٔؼ٘ا ًٝزُي ذٌش٣ظ اُ٘ضػاخ اُوطش٣ح .

ص٦١

ٔنرشجًح ذهك انًثادئ فمذ عًهد شٕسج انثعس ف ٙانعشاق ف ٙتذاٚح عُٕاذٓا عهٗ يذٕ االيٛةح يةٍ تٛةٍ انًةٕاؽُ ٍٛفُحًةد دًهةح
ٔؽُٛح شايهح يُز عاو  8691إلدخال االي ٍٛٛيٍ انجُغ ٍٛفة ٙطةفٕم يذةٕ االيٛةح َٔجذةد انرجشتةح َجادةاا يرًةٛضاا اشةادخ تةّ
انًُحًح انذٔنٛح نهرشتٛح ٔانصمافح ٔانعهٕو ( اليونسكو ) كًا يا اعرًذخ انصٕسج اعهٕب ذعًٛى انصمافح ٔانرشكٛض عهٗ انةرشاز ٔانراسٚة
انعشت ٙيع عذو اًْال انًعاطشج ف ٙانعهٕو ٔانركُهٕجٛا فُٓؼد اًَاؽ انفٌُٕ ٔاٜداب ٔانعهٕو عًٕياا ٔتاخ انًٕاؽٌُٕ ٚرفاعهٌٕ يةع
انُراض انصمافٔ ٙاالدت ٙانفُٔ ٙانعهًٔ ٙتزنك ٔػعد انصٕسج انعشتٛح ف ٙانعشاق انصمافح انصٕسٚح عهٗ انطشٚك انةظذٛذح عُةذيا ذثُةد
يغٛشج تُائٓا االشرشاكٔ ٙانمٕئ ٙعثذخ ؽشٚمٓا انخاص ٔنزنك اعرٓذفٓا انًذرهٌٕ االيٛشكاٌ ٔدهفةائٓى ٔطةُائعٓى ٔنمةذ اسعةٗ
يجاْذٔ انثعس ٔانًمأيح االعاط انظهة انجذٚذ إلغُاء انصمافح انصٕسٚح تًعطٛاخ انجٓاد انحافش فأػذد شمافح شٕسٚح جٓادٚح يرًةٛضج
غُٛح تعطاء عادح انجٓاد انكفادٛح تكم يا فٓٛا يٍ يعاَ ٙانرؼذٛح ٔانجٓاد ٔانفذاء .

صحفيو االحتالل يكتبون ألنفسهم

شر البلية ما يضحك
اميمة الربهان

حتسني كاظم الياسري

جاء انظذف ٌٕٛانعشب انٗ تغذاد ساٚرٓى تأو ع ُٙٛيشذْٔ ٍٛيزْٕنٛةٍ
اتشاْٛى َافع  ,طاتش فهذٕؽ  ,يكشو يذًذ ادًذ  ,دطاب ٔغٛشْى انكصٛةش
ٚرشزسٌٔ ٚذذلٌٕ تانذكٛى ٔعًايرّ ُٔٚحشٌٔ شضساا فة ٙلاعةاخ فُةذق
انششٛذ ٔنغاٌ دانٓى ٚمٕل  :أْا ْة ٙعاطةًح ْةاسٌٔ انششةٛذ ا أْةا
ْ ٙتغذاد انعثاع ٍٛٛيُاسج انعشٔتح ٔاالعالو ا ا ٍٚرنك انظشح انشاي
انز ٍٚكإَا ٚضٔسِٔ ف ٙعثعُٛٛاخ ٔشًاَُٛٛاخ انمشٌ انًاػة ٙا ٔانعًٛةم
انًانكٚ ٙرهٕ عهٓٛى ذشاَٛى انذًٚمشاؽٛح ٔدشٚةح انةظذافح ٔلثةٕل انةشأ٘
االخش ٔٚأيشْى اكرثٕا عٍ دًٚمشاؽٛح انًانك ٙانر ٙنٛظ نٓا يصٛم فةٙ
يشاسق االسع ٔيغاستٓا ٔنكُّ اتشاْٛى َةافع كةاٌ عةاْثاا شةشٔداا ٚذٚةش
سأعّ راخ انشًال ٔراخ انٔ ًٍٛٛنى ٚكرى عشا تم اراعّ دٛةٍ خاؽةة
تعغ انظذف ٍٛٛانعشال ٍٛٛيٍ انذةؼٕس اَكةى ذكرثةٌٕ سَفةغكى ٔنٛةظ
نألخشٔ ٍٚذهكةى نعًةش٘ عثةاساخ يٕجةضج تهٛغةح فةظذافح انٛةٕو الفرةاخ
اعالَٛح تعثاساخ يغرٓهكح ٔ ،نمةذ لةظذ تعةغ انةظذف ٍٛٛانعةشب لاعةح
االذذاد انعاو نألدتاء ٔانكراب انعشال ٍٛٛتادص ٍٛعٍ سئٛظ االذذةاد انةز٘
ٚعشفِٕ ٔصيالئةّ ٔار تٓةى لثانةح فاػةم شةايش ٔانفشٚةذ عةًعاٌ ٔانةظائم
انجائةةم دًٛةةذ انًخرةةاس انةةز٘ اجرةةس االٔنٛةةٍ ٔاالخةةش ٍٚدةةذشْٕى عةةٍ
شمافرٓى انجذٚذج شمافح انرهٕ ٍٚانذؼاس٘ انطمةغ ٙانطةائف ٙانًُمطةع
انُحٛش دذشْٕى عٍ دشٚح انعشاق تخالطّ يةٍ أعةش انعشٔتةح عهةٗ دةذ
ذعاتٛشْى فمةذ طةاس فةؼا اء شةعٕتٛاا نٓةى تايرٛةاص ٔيةا دسٔا اٌ انًصمفٛةٍ
ٔانكراب ٔانظذف ٍٛٛانًجاْذ ٍٚانعشالٚ ٍٛٛكرثٌٕ تذثش انًعاَاج انًًرضض
تذياء انشٓذاء يجةذ انعةشاق ٔاَثعاشةّ انٕؽةُٔ ٙانمٕيةٔ ٙذأنمةّ يُةاسج
نهعضج ٔانكشايح .

يةشٚى انةشٚظ ذةشدط ٔذةةشدط يُةز اٌ عهمةد انثةةاض
انشٓٛش عهٗ طةذسْا انٕشةٛش ٔعهًٓةا عُةذ انةشٓٛذ
انًذةاي ٙيذًةذ دشتة ٙسدًةّ و يةشٔساا تٕطةةٛرٓا
انشٓٛشج ْة ٙاالخةشٖ ٔانةر ٙعهًٓةا عُةذ انضيٛةم
يذًذ االعحًةٔ ٙنٛةظ اَرٓةاءاا تةشكشْا ٔايرُآَةا
ناليٛشكاٌ انز ٍٚدشسٔا انعشاق يٍ انذٚكراذٕسٚح عهةٗ
دذ ذعثٛشْا ٔ ،انٕٛو ذشٚةذ اٌ ذكةٌٕ انةشاْذج عهةٗ
االلرظاص يٍ ؽاسق انٓاشةً ٙانةز٘ اسادِٔ كثة
فةةذاء انعًهٛةةح انغٛاعةةٛح عهةةٗ يةةغشح انرةةظفٛاخ
انًشافمح نهٓضًٚح االيٛشكٛح نكٚ ٙخهةٕ انجةٕ نهمةاس
عهٗ انطثم ٔانُالش عهٗ انةذم انٕدٛةذ َةٕس٘ عفةٕاا
جٕاد انًةانكٔ ٙسٚةس االيٛشكةاٌ ٔٔكٛةم االٚةشاَ، ٍٛٛ
فانًغرشاسج انُذشٚشج يشٚى انةشٚظ ذشٚةذ اٌ ذشلةض
عهٗ اساجٛخ انًٕخ نالخش ٍٚاٚةا كةاٌ اعرةشٓاداا أ
اغرٛةةةاال ا أ يةةةضاداا نرةةةظفٛح انذةةةغاتاخ انعشلٛةةةح
ٔانطائفٛح  ..فًشٚى انشٚظ ال ذكرى عةشاا نةظٕٚذثاذٓا
ٔاطذلائٓا تانمٕل تآَا ذغرعٛذ شثاتٓا انغةغ انةز٘
نى ذثشدٓةا فرُرةّ ٕٚيةاا فٓة ٙنٛةظ عةهٛهح انشٚةظ
ٔاًَا عهٛهح انًعهةى انًثجةم ٔنٛةغد يةشٚى سعةٍ
انر ٙذذٕند تمذسج لةادس انةٗ يةشٚى انةشٚظ فمٓٛةح
انغٛاعةةح ٔانمةةإٌَ ٔيغرةةشاسج رتةةاد ٙانةةشعة
انعشالةة .. ٙفههةةّ فةة ٙخهمةةّ ش ة ٌٔ ٔنهُةةاط فةةٙ
ًْٕيٓى شجٌٕ .

ص٧١

ًض الثياى الري أطدزته قيادج قطس العساق

مبٌاسثح الركسى احلاديح والتسعني لتأسيس جيشٌا الثاسل
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قيادج قطس العساق

هكتة الثقافح واإلعالم

تياى يف الركسى احلاديح والتسعني لتأسيس جيشٌا الثاسل
جيش هقدام وإزادج جهاديح ظافسج
يا أبناء شعبنا االبي
يا مقاتلى جيشنا الباسل
أيها المجاهدون االبطال
ححم عهُٛا انٕٛو انزكشٖ انحادٚت ٔانخغعٌٕ نخأعٛظ جٛؾُا انباعم ٔؽعبُا االبٔ ٙيجاْذٔ انبعث ٔانًقأيت ٔيقااحهٕ جٛاؾُا انًقاذاو
ٕٚاصهٌٕ جٓادْى انًهحً ٙانظافش انز٘ كغش ظٓش انًحخه ٍٛاالٔباػ ٔأنحق بٓى افذح انخغائش انًادٚت ٔانبؾشٚت ٔانُفاغٛت ٔانًعُٕٚات
عهٗ حذ عٕاء يًا أٔقع بٓى انٓضًٚت انًُكشة ٔانز ٍٚساحٕا ٚجشٌٔ ارٚال خٛبخٓا ٔخزالَٓا انبٛاٍ بعاذ ْاشٔخ اخاش جُاذ٘ ايٛشكا ٙأاخاش
انؾٓش انًاضٔ ، ٙبزنك عجم يجاْذٔ انبعث ٔانًقأيت ٔيقاحهٕ جٛؾُا انباعم عف ًش خانذاً بٓٛاً ف ٙحاسٚخ ؽاعبُا ٔجٛاؾُا انكفاحاٙ
انز٘ حٕاصم يع دٔسًٓٚا ف ٙثٕساث  19ٔ 1491حًٕص  1ٔ 1491ؽابا

 13 -11ٔ 1491حًإص ٔ 1491ياؾاسكخّ انفعانات فا ٙيعااسم االيات

انعشبٛت يع انكٛاٌ انصٓ َٕٙٛف ٙاالعٕاو . 1411ٔ 1491ٔ 1491
ٔقذ كاٌ نجٛؾُا انباعم ادٔاسِ انًؾٕٓدة ف ٙحشخ حؾش ٍٚعاو  1411باعخبغال االنٕٚت انًذسعات اناغادط ٔاننااَ ٙعاؾش ٔانن ثٛاٍ
ٔغٛشْا ٔحقذًٓٚا كٕكبت يٍ انؾٓذاء االبشاس كًا قذيج قٕاحُا انجٕٚت انباعهت انؾٓذاء يٍ ٛاسٓٚا انز ٍٚجاابٕا عاًاء حاذٔد عإسٚا ياع
انكٛاٌ انصٓٔ َٕٙٛانز ٍٚغاسٔا عه ّٛف ٙعًق قٕاعذِ انًغهحت كًا خاببج دياائٓى سياال عاُٛاء ٔ ،بازنك اعآى انجٛاؼ انعشاقاٙ
انباعم ف ٙححقٛق َصش االيت انعشبٛت ف ٙحشخ حؾش ٍٚعهٗ انكٛاٌ انصٓٔ َٕٙٛانخ ٙحٕنٓا انحكاو انخَٕت انٗ ْضًٚات عٛاعاٛت فاٙ
اعخغ و يزل ف ٙاحفاقٛاث كايب دٚفٛذ ٔصٚاسة انخائٍ انغاداث نهكٛاٌ انصٓ. َٕٙٛ

ص٨١

يا أبناء شعبنا الوجاهذ
يا أبناء جيشنا الوقذام
يا أبناء اهتنا العزبيت الوجيذة
ٔاَزى رح ٌٕٛانذكزٖ انحبدٚخ ٔانزظع ٍٛنزأطٛض جٛشُب انجبطم الثذ يٍ اطزعبدح اطزذكبر دٔرِ ف ٙيعبرك انششعت االطبطشٛخ ثٕجشّ
انًظزعًزٔ ٍٚعًالئٓى ٔصٛزٔررّ جش ًء فبعال ً يٍ َظٛج شعجُب االجزًبع ٙيٍ اثُبء انعًبل ٔانفالحٔ ٍٛانكشظجخ ٔانًقففٛشٍ انقشٕرٍٛٚ
فكبٌ ضجبطّ ٔيزارجّ ٔجُٕدِ ثٕاراً ثظالء ضذ انظهطبد انزجعٛخ ٔانًظزجذح كًشب كشبَٕا يفشبره ٍٛاششذاء ضشذ انعشذٔاَبد انًزكشزرح عهشٗ
عزاقُب انصبيذ االث ٙفهفذ أثهٕا ثال ًء حظُبً يززعبً ثبنزضحٛبد انظخٛخ ٔرفذٚى انشٓذاء قزثبَبً نكزايخ انعزاق عهٗ ايزذاد طشُ ٙانعشذٔاٌ
االٚزاَ ٙانقًبَ ٙانًززعخ ثًعبرك انشزف ٔانكزايخ يعبرك شزق انجصزح ٔانشٛت  -انطٛت  -انفكخ ٔربج انًعبرك ٔانحشصبد االكشجز ٔيعشبرك
انفبطع ٍٛاالٔطظ ٔانشًبنٔ ٙيُٓب يعزكخ ثُجشٕ ٍٚاناشبفزح ٔيعشبرك انزحزٚشز انكشجزٖ رحزٚشز انفشبٔ ٔسثٛشذاد ٔيجُشٌٕ ٔيعشبرك انزشٕكالد
انًززبنٛخ ٔانز ٙركههذ ثبنُصز انٕطُٔ ٙانفٕي ٙانكجٛز ف ٙانقبيٍ يٍ اة عبو ٔ 8811انذحز انُٓبئ ٙنهعشذٔاٌ االٚزاَش ٙانشبششى ٔرجزٚش
خًٔ ُٙٛطشًزّ كأص انظى كًب ٔصفّ .
كًب أثهٗ يفبرهٕ جٛشُب انجبطشم ٔأطشٕد انشصٕارٚال ثشال ًء يزًشٛشاً فش ٙيجبثٓشخ انعشذٔاٌ انقالثٛشُ ٙانشبششى عشبو ٔ 8888ضشزثٕا انكٛشبٌ
انصٓ َٕٙٛثأرثعخ ٔأرثع ٍٛصبرٔخبً دكٕا ثٓب ٔكشز انششز فش ٙل رشم اثٛشت ه ٔطشبْى جٛششُب انًفشذاو فش ٙيجبثٓشخ انعشذٔاٌ االيٛزكشٙ
انصٓ َٕٙٛانفبرطٔ ٙصًذد أنٕٚزّ انًذرعخ ٔأنٕٚخ انًشبح ٔغٛزْب يٍ جُٕد جٛششُب انجبطشم دٔراً أطشطٕرٚبً فش ٙاو قشصز ٔانُبصشزٚخ
ٔانكفم ٔانُٓذٚخ ٔغٛزْب كًب أثهذ قٕاد انحزص انجًٕٓر٘ ٔفذائ ٕٛصذاو ثال ًء جزٚئبً ف ٙيعزكخ انًطبر انخبنذح ٔثعشذ االحزشالل انشبششى
ٔاصم يفبرهٕ جٛشُب انجبطم جٓبدْى انًهحًٚ ٙذاً ثٛذ ي يجبْذ٘ انجعث ٔانًفبٔيخ ثإرادح جٓبدٚخ ظشبفزح حشظًذ انٓشًٚشخ انُٓبئٛشخ
نهًحزهٔ ٍٛقٕضذ اركبٌ عًهٛزٓى انظٛبطٛخ انًٓززئخ .

لتكن الذكزي الحاديت والتسعين لتأسيس جيشنا الباسل حافشاً كبيزاً لحسن النصز النهائي الوؤسر الوبين .
الوجذ لشهذاء جيشنا وهقاوهتنا وشهذاء العزاق والبعث واالهت االبزار .
ولزسالت اهتنا الخلىد .

قـيـادة قــطــر الـعــراق
مكتب الثقافة واإلعالم
يف السادس من كانون الثاني ٢١٨٢م
بغـداد املنصورة بالعـز بإذن اهلل

