
 االفتتاحيت

 جهاد الشعب
 ومهاتراث العمالء

 

ُا ُن ابٌاء شعبٌا الوجاُذ ٗزّى بأم أعٌِ٘ن ّٗلوسْى بأٗذِٗمن 

ُٗبصزّى بعمْلِن الٌَ٘زة الووارساث الشائٌت لعوالء الوحمخملم٘مي  ّ

الوِزّه٘ي ّالصفْٗت الفارس٘ت هي أطزاف العول٘مت السم٘ماسم٘مت 

الوخابزاح٘ت الذٗي راحْا ٗوارسْى الوِاحزاث االعاله٘ت الفماحمحمت 

ف٘وا بٌِ٘ن ٌّٗشزّى أهام الوأل غس٘لمِمن المممذر فمالمومالم مٖ 

ّالشِزسخاًٖ ٗخِواى ) الخحالف ال زدسخاًٖ ( بسزلت ّحِزٗم  

الٌفظ الٔ ال ٘اى الصمِم٘مًْمٖ ّبمالمومممابمل فماى ) المخمحمالمف 

ال زدسخاًٖ ( ٗخِوِوا بخِزٗ  الٌفظ المٔ اٗمزاى ّدّا اىمزٓ 

ّال ل ٗمْا عي االىز باًَ ٗضع عائمذاث المٌمممظ حمحمج حصمزفمَ 

ّحصزف أبٌائَ ّالاربَ ّاصِارٍ فٖ الْلج الذٕ ْٗاصلْى فَ٘ ابادة 

الشع  العزالٖ ّحجْٗعَ .. ب٘ذ أى ُذا الشع  الوجاُذ الصمابمز 

الذٕ ٗسخع٘ذ الذكزٓ االربع٘ي  لمزار حأه٘ن الٌفمظ المخمالمذ فمٖ 

ُٗذرن حمومام االدران ّٗمعمزف حمومام  2791االّا هي حزٗزاى عام 

الوعزفت باى هجاُذّ البعث ّالوماّهت الذٗي حممْا المزار الخمالمذ 

لمادرّى علٔ هْاصلت جِادُن الولحومٖ المذٕ اّلمعمْا عمبمزٍ 

الِزٗوت الوٌ زة بالوحخل٘ي االه٘زكاى ّس٘ومضمْى لمذهماى عملمٔ 

طزٗك ححم٘ك الخحزٗز الشاهل ّالعو٘ك  ّصمْالى المٔ حمحممم٘مك 

االسخمالا الس٘اسٖ ّااللخصادٕ الٌاجز ّإعمادة حمْفم٘مف  مزّة 

العزاق الٌفط٘ت ّ زّاحَ كلِا فٖ ىذهت هس٘مزة بمٌمائمَ الم مْرٕ 

الشاهل الجذٗذ ّس٘خسأ الخًْت ّالعوالء هي اللصْص ّسارلٖ 

 ْرة الشع  العزالٖ ّسخحل علِ٘ن لعٌت الخارٗخ ّلعٌت المخمارٗمخ 

 لي حزحن الذٗي ىاًْا شعبِن ّأهخِن ّاى غذاى لٌافزٍ لزٗ  .
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٢ص  
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 هيثم القحطاني
 

اثبٌ يؼشكخ انمبدعٛخ انثبَٛخ انًجٛذح    4894كَٕزشا ( ٔانزؼبٌٔ انزغهٛذٙ ثٍٛ أيٛشكب ٔئٚشاٌ ٔانكٛبٌ انظَٕٓٛٙ ػبو    -اعزٓذاف ٔاضخ ناليخ انؼشثٛخ ثشصد فضبئخ ) ئٚشاٌ  

غًّٛ ٔاالعزٓذاف  ٔرم ٔٚزٕاطم يغهغم انزذبنف االعزشارٛجٙ ثٍٛ أيٛشكب ٔانكٛبٌ انظَٕٓٛٙ ػجش انؼذٔاٌ ػهٗ انؼشاق ٔادزالنّ ٔانغؼٙ انًذًٕو نزذيٛشِ ٔرفزٛزّ  

ٔطٛبس٘ انجٛش انؼشالٙ  طف  انًجبشش نًجبْذ٘ انجؼش ٔانًمبٔيخ انٕطُٛخ ٔانمٕيٛخ ٔاالعاليٛخ ٔرمذٚى انذػى انًطهك نهًٛهٛشٛبد انظفٕٚخ االٚشاَٛخ نمزم ضجبط ٔضجبط  

خ لجم ثذء يفبٔضبد  شثٛ انجبعم ٔأثُبء انشؼت انؼشالٙ االثٙ ٔٚزٕاطم يغهغم انزذبنف االيٛشكٙ انظَٕٓٛٙ االٚشاَٙ انٕٛو ثاػالٌ ئٚشاٌ يٕافمزٓب ػهٗ عزخ ششٔط غ 

  ا  َٛغبٌ انًبضٙ ٔثًجبسكخ خبيُئٙ ٔرٕجٛٓبد سفغُجبَٙ خهغ ) دغٍٛ سٔدبَٙ ( عكشرٛش انًجهظ االػهٗ نأليٍ انٕطُٙ االٚشاَٙ ػًبيزّ ٔرٕجّ عش   44اعطُجٕل فٙ  

ثالدِ عزخ ششٔط غشثٛخ ركًٍ     جٕل انٗ فُٛب نهذٕاس يغ انغشة ٔخبطخ ايٛشكب االيجشٚبنٛخ دٕل أثشص انًهفبد انغبخُخ ثٍٛ انطشفٍٛ ٔأػهٍ يٕلغ ) يهٙ يزْجٙ ( االٚشاَٙ ػٍ ل 

 فٙ : 

 . ادزفبظ ئٚشاٌ ثأنف ٔدذح طشد يشكض٘ رغزخذو فٙ يجبل االثذبس .   4

 . اٚمبف يمش ) فشدٔ ( انُٕٔ٘ االٚشاَٙ .   2

 . ٔضغ جًٛغ َشبطبد ) فٛهك ثذس ( رذذ انًشالجخ انذلٛمخ فٙ انؼشاق .   3

 . يٕافمخ ئٚشاٌ ػهٗ انؼضل انزذسٚجٙ نهشئٛظ انغٕس٘ ثشبس االعذ يٍ انغهطخ .   4

 . يًبَؼخ ايشٚكب أل٘ ْجٕو ػغكش٘ ضذ ئٚشاٌ .   5

 . االنغبء انزذسجٙ نهؼمٕثبد االيٛشكٛخ انغشثٛخ ٔانذٔنٛخ ػهٗ ئٚشاٌ .   6

 

اليٛشكٛخ أشبسد انٗ  ( ا ٔثؼذ ْزا كهّ ٔٔفمب  نًٕلغ ) ربثُبن ( انزبثغ نًذغٍ سضبئٙ انغكشرٛش انؼبو ) نًجًغ رشخٛض يظهذخ انُظبو ( فأٌ طذٛفخ )ْبفُٛغزٌٕ ثٕعذ 

انظهخ يغ اٚشاٌ ٔئدايخ  ٚض  خًظ يهفبد يًٓخ ٚجت أٌ رإخز ثؼٍٛ االػزجبس خالطزٓب اٌ انذذٚش ػٍ انذشة يغ اٚشاٌ ٚضش انًظبنخ انذٕٛٚخ االيٛشكٛخ فٙ ئٚذبء ٔاضخ ثزؼض 

ٕ   رخبدو انًظبنخ ثٍٛ ايٛشكب ٔانكٛبٌ انظَٕٓٛٙ ٔئٚشاٌ فٙ انؼشاق ٔانخهٛج انؼشثٙ ٔفٙ انًُطمخ كهٓب ٔيب انزظشٚذبد االٚشاَٛخ انُبسٚخ ضذ  جٛٓبد دٔل يجهظ انزؼبٌٔ  ر

رّ ثفبسعٛخ ) انخهٛج  شطب انخهٛجٙ نالرذبد اال رؼجٛش طبسر ػٍ انًطبيغ االٚشاَٛخ فٙ انخهٛج انؼشثٙ ٔانزٙ أفظذذ ػُٓب صٚبسح أدًذ٘ َجبد انٗ جضٚشح أثٙ يٕعٗ ٔرخ 

ٙ انؼشثٙ ( ٔػبئذٚخ جضس ) اثٙ يٕعٗ ٔطُت انكجشٖ ٔطُت انظغشٖ ( انٗ ئٚشاٌ فضال  ػٍ االعزٓذاف االٚشاَٙ أليٍ انخهٛج انؼشثٙ ٔااليٍ انم   انؼشثٙ ثشيزّ .   ٕي

الق ٚذ اٚشاٌ نزغهغم  ٔانُفٕر فٙ  ٔأط ْزا ٔٚشركض انزذبنف االعزشارٛجٙ ثٍٛ أيٛشكب ٔانكٛبٌ انظَٕٓٛٙ ٔئٚشاٌ انٗ رغهٛى أيٛشكب ثؼذ ْضًٚزٓب انًُكشح انؼشاق إلٚشاٌ انظفٕٚخ  

( فٙ انؼشاق انز٘ ٔٔجّ ثبعزُكبس ٔعخظ انشؼت انؼشالٙ ٔنكُٓى    4+  5انؼشاق رًٓٛذا  الدزالل انؼشاق ٔجؼهّ لبػذح نٓى ْٔزا ْٕ يغضٖ عؼٛٓى انًذًٕو ثؼمذ اجزًبع )  

٘ ٔعًُضٙ انٗ ايبو  ظفٕ خغئٕا فبَٓى عٛجٕؤٌٔ ثبنخزالٌ انًجٍٛ ٔعزُزظش أسادح انجؼش ٔانًمبٔيخ فٙ ئجٓبع انًشايٙ انششٚشح نهذهف االيٛشكٙ انظَٕٓٛٙ انفبسعٙ ان 

 ػهٗ طشٚك انزذشس ٔاالعزمالل ٔانُٕٓع ٔانزمذو . 

  ٧٦٩١ابناء شعبنا االبي وابناء االمة  يستعيدون  دروس  نكسة اخلامش من حزيران عام 

 العراب
 حسني الالمي

 

طجبق لٕل ) جؼجؼخ ثال  الَ فٙ يضاٚذاد ٔيُبلظبد ٔيشاُْبد عٛبعٙ آخش صيبٌ يٍ انؼًالء ٔانهظٕص ٔساكجٙ انًٕجبد ركثش االجزًبػبد انفبسغخ انزٙ ُٚطجك ػهٛٓب رًبو ا 

نز٘ كبٌ ػشاثّ ْزِ انًشح ) يمزذٖ  ( ا طذٍٛ ..!! ( ٔرؼذدد انًغًٛبد ثٍٛ ) انًإرًش انٕطُٙ ( ٔ ) االجزًبع انٕطُٙ ( ٔ ) انهمبء انٕطُٙ ( ٔأخٛشا  ) اجزًبع اسثٛم انزشبٔس٘  
نزمٗ انؼشاة يمزذٖ انظذس  ٌ ا انظذس ( ٔانز٘ ساح ٚزذشن ثًمزضٗ أٔايش أعٛبدِ انفشط انظفٍٕٚٛ فجؼذ اعزُجبد انؼًٛم انًبنكٙ ثٓى نذًبٚزّ يٍ انغمٕط ٔصٚبسرّ ئنٗ اٚشا 

 ً ً ٔثؼذْب شذ ْزا انؼشاة انشدبل انٗ اسثٛم نهًغبًْخ فٙ ) اجزًبع اسثٛم انزشبٔس٘ ( ٔكبَذ يب رغًٗ انُمبط انزغغ ٔانًٓهخ انزٙ يُذٓب ان ؼٌٕ انخًغخ نهًبنكٙ  جز
ؼخ ثال طذٍٛ ْٔم  جؼج ٔانزٙ اَزٓذ فٙ انغبثغ ػشش يٍ شٓش يبٚظ انًبضٙ ٔئرا ْٙ ) اجزًبػبد ( ٔ ) اَفضبضبد ( نًب ٚغًٗ ) انزذبنف انٕطُٙ ( ْٔٙ راد انُزٛجخ  

 ٚظهخ انؼشاة انؼطبس ) يمزذٖ انظذس ( يب أفغذِ انذْش .. !؟ 



٣ص  

 املغزى احلقيقي ألحداث العراق 

 أ.د. ضرغام الدباغ 

 

ٍ ّالاشعب العزالاٖ هاي  شِد ًزالب بألن ها ٗدّر فٖ طْق الظ٘اطت العزال٘ت ، ّبع٘داً عي الخشٌش ّالخْحز ، ّلكي لضِت ئلزار الحمااقك الوايٗات الوْعاْع٘ت ، فااى هاا ًا 

 ّ ة ط٘اطا٘ت  ح٘اا هظلظل علٔ هظزط الظ٘اطت ٗش٘ز بضالء ئلٔ حم٘مت هْعْع٘ت ّاحدة ٗخْصل لِا كل باحذ ّهزالب ّهحلل ح٘ايٕ ، أًِاا ئفازاساث لالحخاالن ًّوان 

ث الاشإّى العزال٘ات ُاٖ  ارا فزعج علٔ الشعب العزالٖ بمْة الظالط ، ّها أعمبَ ّها حالٍ هي أحداد ، لن ٗكي للعزال٘٘ي ٗد طْلٔ فِ٘ا ، ّال لاي٘زة ، ّالمآْ الاخٖ ئي 

 طب٘الً . لك  لْٓ أصٌب٘ت لن ّلي حزٗد لَ الخ٘ز ، ّال أى ٌِٗض العزاق هي كبْحَ ، بل الِدف الوإكد ُْ ئبماؤٍ فٖ كبْحَ ، بل ّحعو٘مِا ئى أطخطاع لذ 

 

 ْ ، غا٘ز همبْلات ، فالاشعب العزالاٖ    الا  ال ًزٗد بِذٍ الومدهت أى ًبزأ أحداً ّال ًخِن أحداً ، فالخطب كب٘ز ، ّاألسهت عو٘مت ، ّالطزّحاث هي لب٘ل حشص٘ت الْلج ، ّحوزٗز الو

الصخواع٘ات ،  ث ا ٗعاًٖ هي حْالٖ عشز هي الظٌْاث ، هي هأطاة علٔ شخٔ األصعدة لن ٗخن فِ٘ا حمدٗن هٌضش ّاحد للشعب ، ل٘ض علأ الايع٘د االلخايايٕ ّالخادها 

ر الحكْهات فعلاَ  مادّ فِذٍ هي صولت الوظاقل الخٖ احخذث بشأًِا لزاراث بابماقِا فٖ ّععِا الوشلْن هي أصل شل العزاق ، ل٘ض ُذا فحظب ، بل ّأى ها ٗبدّ فاٖ ه 

بت ، فاال سلٌاا  لايع علٔ األلل ، علٔ الوظخْٓ الٌوزٕ ، ُْ حأه٘ي أهي الوْاطي ، ّطزط هضخوع هظالن ٗخوكي الٌاص فَ٘ هي هْاصلت الع٘ا  رغان الوازّف الوح٘طات ا 

صااُشة ّالعدالات  ِان  ًظوع عي االعخماالث العشْاق٘ت ، ح٘ذ ٗوكي الْ٘م الشس بإٔ ئًظاى فٖ اعخمان أّ طضي بخِن شخٔ ، لي حضاد هاي ٗاظخط٘ع االفاالث هٌِاا ، ّالخ 

 ُٖ ها حزاٍ الحكْهت . 

 

ْ فٖ ُذا الشأى ٗخحدد ّٗكخب شخي٘اث حكْه٘ت كب٘زة طاُوج فٖ العول٘ت الظ٘اط٘ت هٌذ بداٗخِا ئلأ هاا لبال فاخزة ّصا٘شة ، فاا ا كااى شخاي٘اث بوا  ٓ ًاْا   ظخ

كااى هاي٘ز هزال ُاذٍ   ا  رق٘ض صوِْرٗت ّرق٘ض ّسراء طابك ٗش٘زّى بأصابع االحِام ئلٔ هْاطي الخلل بيزاحت حاهت هع حمدٗن األيلات ّالابزاُ٘ي ّلكاي يّى صادّٓ .. ّئ 

حبمأ للوْاطاي    فواا الشخي٘اث هحفْف بالوخاطز علٔ ح٘احِن بأشكان عدٗدة : باالغخ٘ان أّ الخِدٗد ، أّ طْلِن لوحاكن ٗشكك فِ٘اا الكزا٘زّى هاي أطازاف الحكان ،  

 البظ٘ظ هي أهي ّأهاى ّرمت بالغد ّالوظخمبل ، ّإٔ هظخمبل ؟ . 

 

٘ات ، فالْعاع  اخل فالحكْهاث الخٖ صاءث فٖ سهي االحخالن ّحخٔ اٙى لن ححااّن ّاحادة هٌِاا العوال ّلاْ بْطااقل باظ٘طت ّبداق٘ات علأ حخف٘ا  حادة االحخماًااث الد 

لْاعاد الح٘ااة ،    هاي   االلخيايٕ / االصخواعٖ الداخلٖ هٌحظ لدرصت الضْع فٖ ّاحدة هي أرزٓ بالي العالن ، ال حْصد بازاهش حٌو٘ات ، ّالفاظاي لاد أطخاشزٓ حاخٔ غادا 

هااى ، فك٘ا  لباالي بوزال  ّاأل ّالحكْهاث بٌفظِا حوارص الخط  ّاالغخ٘ان ّاالعخمان بالشبِت ، ّالعالن بأطزٍ ٗإكد أى العزاق فٖ همدهت الدّن الخٖ ٌٗعادم فِ٘اا األهاي  

بال لحاخٔ ح٘ااة    ت ، ُذٍ األّعاع لِا أى حٌِض ّك٘  ٗي٘ز حأط٘ض يّن حدٗزت لاقوت علأ اقلاياء ّالخِو٘ا  ّاالصخزااد ّطااقز الوايطلحاث الوٌاف٘ات ال للدٗومزاط٘ا 

 ئًظاً٘ت بدرصاحِا الدً٘ا . 

 

حذة هاي ياخال  طاا ّفٖ ّلج حخٌايٓ فَ٘ هإطظاث يّل٘ت حبدٕ أطفِا علٔ ّصل ئلَ٘ حان الخعل٘ن العالٖ فٖ العزاق ، حعود طالطاث ، أّ صِااث هضِْلات باعخماان األ 

 الحزم الضاهعٖ ، فِٖ رطالت لوي ٗفكز بالعْية للعزاق هي الخدرٗظ٘٘ي الضاهع٘٘ي ، ّئشارة ئلٔ اًِ٘ار ها حبمٔ هي طوعت الخعل٘ن . 

 

ّا صِاْيُن ، فاٖ  ْحاد بخمدٗزٕ ، أى الوظإّل٘ت الْ٘م حش٘ز ئلٔ كافت الوْاطٌ٘ي العزال٘٘ي الواشارك٘ي فاٖ العول٘ات الظ٘اطا٘ت ّحاخٔ الٌااق٘ي بأًفاظِن عٌِاا ، أى ٗ 

بع٘اداً عاي طاطْة    زٗات هعظكز ّاحد ، شعارٍ ئى الحكن للشعب ، ّعبز بيٌايٗك االلخزاع ال طاقف٘ت ّال هٌاطم٘ت بل ح٘اة ط٘اط٘ت صح٘ت ٗظخٌشك الشعب فَ٘ ُْاء الح 

 ّحِدٗد الو٘ل٘ش٘اث ّالوظلح٘ي ّأعوان العٌ  . 

 

ٗاضن الحزكااث    عوال الوطلْ  ٌُا عول ّطٌٖ عزالٖ ، ٗخأطض علٔ الغاء ًخاقش االحخالن ، شزٗطت اى ٗحخضي الضو٘ع بال هحاصاياث ّال حِو٘اشاث ّال ئلاياء ألحاد ،  

َ الظ٘اط٘ت الخٖ حخمدم ببزًاهش ّطٌٖ لاقن علٔ الخحزٗز الخام ّّحدة الْطي ّالشعب ، ّالخيدٕ قعوارٍ ّاالًطالق صْ  هزحلت صدٗدة هي حار   الوعاصز .   ٗخ



٤ص  

 السيد فالدميري بىتني رئيس مجهىريت روسيا االحتاديت احملرتم 
 

ض عضٌَتمذو نكى ثأسًى آٌبد انتهُئخ وانتجشٌك ثًُبسجخ اَتخبة انشعت انشوسً انصذٌك نكى سئٍسبً نجًهىسٌخ سوسٍب االتحبدٌخ ، داعٍٍ هللا  ان

 انحكٍى اٌ ًٌٍ عهٍكى ثبنتىفٍك وانخٍش وانًٍٍ ونتعضٌض عاللبد انصذالخ ثٍٍ انشعجٍٍ انشوسً وانعشالً يستزكشٌٍ تُبيً وتىطذ انعاللخ فً

فً صيٍ ثىسح انجعث  2791ثٍُهًب عجش دعى االستثًبس انىطًُ انًجبشش نهُفظ ، ويعبهذح انصذالخ وانتعبوٌ ثٍٍ انعشاق واالتحبد انسىفٍتً عبو 

، يمذسٌٍ يىلف سوسٍب فً عذو انًشبسكخ فً انعذواٌ األيٍشكً انصهٍىًَ انفبسسً عهى  2791انثالثٍٍ يٍ تًىص عبو  -ثىسح انسبثع عشش 

ويثًٍٍُ تظبهشاد انشعت انشوسً انًُبهضخ نزنك انعذواٌ انغبشى ، كًب َذعى انجبسي جم جالنه نتعضٌض انعاللخ ثٍٍ  1002انعشاق واحتالنه عبو 

 سوسٍب وااليخ انعشثٍخ ثًب ٌحمك نهًب ونإلَسبٍَخ انعذل وانتمذو وانخٍش وانششبد .

 

 ونكى يًُ فبئك انتمذٌش واالعتضاص 

 
 عزة ابراهين 

 األهني العام حلزب البعث العربي االشرتاكي 
 والقائد األعلى للجهاد والتحرير واخلالص الىطني 

 السيد فرنسىا هىالند رئيس اجلوهىريت الفرنسيت احملرتم 

 
ش مذٌ َتمذو نكى ثأسًى آٌبد انتهُئخ وأحش انتجشٌكبد ثًُبسجخ اَتخبة انشعت انفشَسً انصذٌك نكى سئٍسبً نجًهىسٌخ فشَسب داعٍٍ هللا انعهً ان

أٌ ٌىفمكى  فً تعضٌض عاللبد انصذالخ ثٍٍ انشعجٍٍ انفشَسً وانعشالً وانتً خصتهب ثىسح انجع ث ف ً انع شاق ثبنتعبي م انًتً ٍض ي ع  ش شكبد 

، ويمذسٌٍ يىل ف فشَ سب ف ً نداَ خ انع ذواٌ االيٍشك ً ان صهٍىًَ  2791انُفظ انفشَسٍخ أثبٌ لشاس تأيٍى انُفظ انخبنذ فً االول يٍ حضٌشاٌ عبو 

ويثًٍٍُ تظبهشاد ان شعت انفشَ سً   ذ رن ك انع ذواٌ االث ى يتًٍُ ٍ اٌ تضده ش عالل بد   1002انفبسسً انغبشى عهى انعشاق واحتالنه عبو 

 انصذالخ ثٍٍ انشعت انفشَسً وااليخ انعشثٍخ ثًب ٌحمك  انخٍش وانعذل واالصالح نإلَسبٍَخ جًعبء .

 

 ونكى يًُ فبئك انتمذٌش واالحتشاو 

 
 عزة ابراهين 

 االهني العام حلزب البعث العربي االشرتاكي 
 والقائد االعلى للجهاد والتحرير واخلالص الىطني 



٥ص  

 حتيت وتقديز  
 للصحفيني اجملاهديي يف عيدهن االغز 

 مسيت االًصاري 

ذذً ػ١ٍٕا فٟ اٌخاِظ ػشش ِٓ دض٠شاْ اٌذاٌٟ ػ١ذ اٌصذف١١ٓ اٌؼشال١١ٓ اٌذز٠ذٓ  

شاسوٛا أتٕاء شؼثُٙ جٙادُ٘ ِٕز ثٛسج اٌؼشش٠ٓ ٚأتاْ ِماِٚح اٌذؼذٙذذ اٌذّذٍذىذٟ  

اٌثالث١ٓ ِٓ ذّٛص اٌرذٟ    -ٚػٙٛد اٌرغٍظ ٚاالعرثذاد ٚدرٝ ل١اَ ثٛسج اٌغاتغ ػشش  

فرذد أٚعغ االتٛاب اِاَ اٌصذف١١ٓ اٌؼشال١١ٓ ٚاٌصذافح اٌٛط١ٕذح ٚدذمذمذد ٌذٙذُ  

اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّجضاخ ٚلذ ٚاوة اٌصذف١ْٛ اٌؼشال١ْٛ اٌّجا٘ذْٚ ِذؼذاسن اٌذرذؤِذ١ذُ  

ٚاٌثٕاء ِٚؼشوح اٌششف ٚاٌىشاِح لادع١ح اٌؼشب اٌثا١ٔح ٚلذِٛا فذ١ذٙذا وذٛوذثذح ِذٓ  

  0891اٌشٙذاء .. ٚفٟ ػ١ذ اٌصذف١١ٓ  فٟ ِغاء اٌخاِظ ػشش ِٓ دض٠شاْ ػاَ  

صاس اٌشف١ك اٌمائذ اٌش١ٙذ صذاَ دغ١ٓ سدّٗ هللا جش٠ذج اٌثٛسج إٌّاضٍح ٚأجذرذّذغ  

تصذف١١ٙا ٚوراتٙا فٟ لاػح ذذش٠ش اٌجش٠ذج تذضٛس ِذ٠ش ػاَ داس اٌذثذٛسج ِٚغذ ٚي  

إٌشش ٚاٌرذش٠ش ف١ٙا آٔزان ٚلذ أوذ سدّٗ هللا ػٍٝ أ١ّ٘ح دٚس اٌصذف١١ٓ اٌؼشال١ذ١ذٓ  

فٟ ِغ١شج اٌثٛسج اٌظافشج ٚاوذ ػٍٝ اٌّضا١ِٓ االص١ٍح ٌٍصذذافذح ٚاٌصذذذفذ١ذ١ذٓ  

ٚأطٍك ٠ذُ٘ فٟ ِّاسعح إٌمذ ٌىً أجٙضج اٌذٌٚح .. ٚلثٍٙا اوذ فٟ ص٠اسذٗ ٌجش٠ذذج  

اٌجّٙٛس٠ح ػٍٝ ِمٌٛح " أورثٛا تذْٚ ذشدد عٛاء وأد اٌذٌٚح ساض١ح اٚ غ١ش  ساضذ١ذح  

  251ػّا ذىرثْٛ " ٚفٟ ِغ١شج اٌجٙاد ٚاٌرذش٠ش لذَ اٌصذف١ْٛ اٌؼشال١ْٛ أوثش ِذٓ  

ش١ٙذ فٟ ِغ١شج اٌجٙاد ٚاٌرذش٠ش ِٚا ٠ضاٌٛا ٠رخٕذلْٛ فٟ خٕادق اٌجٙاد ِ ذذض٠ذٓ  

تاٌىٍّح اٌذشج اٌصادلح ِٛاج١ٙٓ ٌؼ١ٍّاخ اٌمّغ ٚاالػرماي ٚاالغر١اي ٚاٌرض٠ٚش اٌذرذٟ  

ذّاسعٙا ضذُ٘ دىِٛح اٌّاٌىٟ اٌؼ١ٍّح ِ عغ١ٓ صشح اٌثٕاء اٌفىشٞ ٚاٌثمذافذٟ  

 ٚاالػالِٟ ٚاٌصذفٟ اٌّماَٚ ٚاٌّجا٘ذ ٚدرٝ أثالج صثخ إٌصش اٌّث١ٓ . 

 يف الذكزى الثاًيت والتسعني 
 لثورة العشزيي اخلالدة 

 
 عبد اهلل حسني السواوي 

 

٠غرزوش اٌؼشال١ْٛ االتاج تىً اٌفذخذش ٚاالػذرذضاص اٌذزوذشٜ اٌذثذأذ١ذح  

ٚاٌرغؼ١ٓ ٌثٛسج اٌؼشش٠ٓ اٌخاٌذج اٌرٟ أذلذٍذمذد ِذٓ اٌذشِذ١ذثذح  

ٚاٌشاسٔج١ح ٌرؼُ اٌؼشاق وٍٗ اٌٝ إٌجف اتٛ غذش٠ذة ٚعذٓ اٌذزتذاْ  

ٚاٌفٍٛجح ٚشّاالً اٌٝ د٠اٌٝ ٚوشوٛن ٚاٌّٛصً ٚذٍؼذفذش .. ٚوذأذد  

ِآثش اٌؼشال١١ٓ ذرشٜ فٟ ذٍه اٌٍّذّح اٌخذاٌذذج ٚ٘ذرذافذٙذُ ٠ذؼذٍذٛ  

) اٌلٛب أدغٓ ٌٛ ِىٛاسٞ ( فٟ ذؼث١ش تذٍذ١ذن ػذٓ ِذمذاِٚذرذٙذُ  

ٌالعرؼّاس اٌثش٠لأٟ ٚإظٙاس ذّاعىُٙ اٌٛطذٕذٟ اٌذشاعذج تذٛجذٗ  

ِخللاخ ذمغ١ُّٙ ٚذفر١رُٙ ٚأْ ٌُ ذفٍخ ثٛسج اٌذؼذشذش٠ذٓ فذٟ  

ذذم١ك واًِ أ٘ذافٙا فؤٔٙا وأد ٚظٍد ٚعرثمٝ ػٕٛأاً وث١شاً ِذٓ  

ػٕا٠ٚٓ اٌّماِٚح اٌؼشال١ح اٌثاعٍح اٌرٟ ٔغرذٍذٙذُ دسٚعذٙذا فذٟ  

روشا٘ا اٌثا١ٔح ٚاٌرغؼ١ٓ ٌّٛاصٍح اٌغ١ش دذرذٝ اذذّذاَ ِذٙذّذاخ  

 اٌجٙاد ٚاٌرذش٠ش تاٌىاًِ ِٚا إٌصش إال ِٓ ػٕذ هللا اٌؼض٠ض اٌذى١ُ . 

 يف الذكزى االربعني
 لقزار تأهين الٌفط اخلالد

 صباح كاظن العزاوي
 

دٍد ػ١ٍٕا فٟ االٚي ِٓ دض٠شاْ اٌزوشٜ االستؼْٛ ٌمشاس ذؤ١ُِ ٔذفذظ  

اٌزٞ ِثذً صذفذؼذح    0891اٌؼشاق اٌخاٌذ فٟ االٚي ِٓ دض٠شاْ ػاَ  
ل٠ٛح ٌششواخ إٌفظ االدرىاس٠ح أػادخ ٌٍؼشاق ثشٚذٗ إٌفل١ح ٚرٌذه  

ػثش ذصذٞ ثٛسج اٌثؼث فٟ اٌؼشاق ٌٍٕٙٛض تٙزا االٔجاص اٌذرذاس٠ذخذٟ  
ٌٚمذ اسعٝ لشاس ذؤ١ُِ إٌفظ اٌخاٌذ االعاط اٌّر١ٓ ٌذالذعذرذمذالي  

االلرصادٞ دجش اٌضا٠ٚح ٌالعرمالي اٌغ١اعذٟ اٌذٕذاجذض ٚجذٛ٘ذشٖ  
اٌذٟ ٌٚمذ واْ لشاس اٌرؤ١ُِ اٌثذا٠ح اٌصذ١ذح ٌٍذفاع ػذٓ اٌذؼذشاق  

وّا ٚصفٗ اٌشف١ك اٌمائذ اٌش١ٙذ صذاَ دغذ١ذٓ سدذّذٗ هللا ٚلذذ  

تأد ٘زٖ اٌذم١مح أتاْ ٚلائغ لادع١ح اٌؼشب اٌثا١ٔح ٚفٟ ذذذذمذ١ذك  
إٌصش اٌّ صس ٚددش اٌؼذٚاْ اال٠شأٟ اٌغاشُ ػٍٝ اٌؼشاق ٚذذذمذ١ذك  

وّا تأد فذٟ ِغذ١ذشج اٌذرذٕذّذ١ذح    0899ٔصش اٌثآِ ِٓ آب ػاَ  
اٌؼّاللح ٚاٌثٕاء االشرشاوٟ اٌٛطٕٟ تاألفك اٌمِٟٛ ػذثذش ذذٛظذ١ذف  

ػائذاخ ثشٚج اٌؼشاق إٌفل١ح فٟ ِغ١شج اٌثٕاء االلرصادٞ اٌشذاِذً  

ٚإٌٙضح اٌصٕاػ١ح ٚاٌضساػ١ح ٚاٌرجاس٠ح ٚاٌخذ١ِذح اٌذرذٟ شذٙذذ٘ذا  
اٌؼشاق فٟ صِٓ ثٛسج اٌثؼث ٚ٘ا ُ٘ أتٕاء شؼثٕا االتٟ ٠غرٍّٙذْٛ  

ِؼأٟ اٌزوشٜ االستؼ١ٓ  ٌمشاس ذؤ١ُِ إٌفظ اٌخاٌذ ٌٍّضٟ اٌٝ أِذاَ  
فٟ أٔجاص ِّٙاخ ِغ١شج اٌجٙاد ٚذذش٠ش اٌؼشاق ٚذذم١ك اعرمذالٌذٗ  

 اٌغ١اعٟ ٚااللرصادٞ إٌاجض . 

 العزاقيوى حييوى الذكزى االربعني  لقزار تأهين ًفط العزاق اخلالد 

 احتدام الصزاع بني أطزاف العوليت السياسيت اىل أيي ..!!؟
 
 عباس قاسن الياسزي

 
٘ا ٘ٛ اٌصشاع ٠ذرذَ ٠ٚثٍن رسٚذٗ ت١ٓ أطشاف اٌؼ١ٍّح اٌغ١اع١ح اٌّخاتشاذ١ذح فذذذشب  
اٌرصش٠ذاخ ٠شرؼً أٚاس٘ا أٔاء ا١ًٌٍ ٚأطشاف إٌٙاس ٚد٘الٕرٙا اٌصغاس ٠ذاعذ١ذٓ ِذجذ١ذذ  

ٚدغ١ٓ االعذٞ ٚػضج اٌشاٖ تٕذس ٚػثاط اٌث١اذٟ ٚدٕاْ اٌفرالٚٞ ٚغ١شُ٘ ػٓ ِذا  
٠غّٝ دٌٚح اٌمأْٛ ٚتٙاء االػشجذٟ ٚػذٍذٟ اٌذرذّذ١ذّذٟ ٚأِذ١ذش اٌذىذٕذأذٟ ػذٓ  

) اٌصذس١٠ٓ (  ٚد١ذس اٌّال ٚاٌذٍِٛجٟ ٚاٌّلٍه ٚغ١شُ٘ ػٓ ِا ذغّٝ ) اٌؼشال١ح (  

ٚاالذشٚشٟ ٚشٛاْ ِذّذ  طٗ ٚأشٛاق اٌجاف ٚغ١شُ٘ ػّا ٠ُغذّذٝ ) اٌذرذذذاٌذف  
اٌىشدعرأٟ ( فٙ الء وٍُٙ ٠ذافؼْٛ ػٓ أع١ادُ٘ ٠ٚذرذشاشذمذْٛ تذؤتشذغ اٌغذثذاب  

ٚالزع االذٙاِاخ ِٚٓ أفٛاٖ ٘ الء اٌرٟ ذذ٠ٓ اصذاتٙذا ٠ذلذٍذغ اٌذّذٛاطذٓ اٌذؼذشالذٟ  
اٌّثرٍٝ تأملاع اٌّاء ٚاٌىٙشتاء ٚض١ك راخ ا١ٌذ ػٍٝ فضائذُٙ ٚعشلاذُٙ ٠ٚؼٍُ أْ  

٘ الء ١ٌغٛا إال ػصاتاخ تاغ١ح ذغرٙرش تّص١ش اٌشؼة ٚذغشق لٛذٗ ٚذغ١ّذٗ عذٛء  

اٌؼزاب ِٚص١شُ٘ درّاً اٌٝ اٌغمٛط إٌٙائٟ ٚاٌٛلٛع فٟ لثضذح دغذاب اٌشذؼذة  
 اٌؼغ١ش ٚاٞ دغاب !! . 



٦ص  

 ًص الثُاى الرٌ أصدزته قُادج قطس العساق
 مبٌاصثح الركسي اخلاهضح واالزتعني لٌكضح اخلاهش هي حزَساى
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 اشرتاكُح                قُادج قطس العساق                                                                                                  وحدج   حسَح
 هكتة الثقافح واإلعالم                                  

 تُاى يف الركسي اخلاهضح واالزتعني لٌكضح اخلاهش هي حزَساى
 لٌضتلهن دزس ثىزج الثعث علً الٌكضح  يف تصعُد جهادًا وحىت الٌصس احلاصن

 

 ٙ  ٚب أثُبء شؼجُب االث

 ٚب أثُبء أيزُب انؼشثٛخ 

ٔانزٙ أغزصت فٛٓب انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ غضح ٔانعفخ انغشثٛخ ٔانمذط ٔانجٕالٌ ٔعُٛبء    7691رًش ػهُٛب انٕٛو انزكشٖ انخبيغخ ٔاالسثؼٌٕ نُكغخ انخبيظ يٍ حضٚشاٌ ػبو  

.. ٔنمذ رى ْزا االحزالل انجغٛط ثفؼم رخبرل أَظًخ انٓضًٚخ ٔاالعزغالو    7631إظبفخ انٗ أسض فهغطٍٛ انؼشثٛخ انزٙ أحزهٓب ػجش انذػى االيشٚكٙ االيجشٚبنٙ ػبو  

جُب انؼشثٙ ..  شؼ   ٔانز٘ أدٖ انٗ شٕٛع حبنخ يٍ انٛأط ٔانمُٕغ ٔانزذاػٙ فٙ صفٕف انجًبْٛش انؼشثٛخ ثغجت صذيخ انُكغخ ٔيب ٔنذرّ يٍ يشاساد فٙ َفٕط اثُبء 

سداً ػهًٛبً ٔثٕسٚبً ٔغُٛبً ٔلٕيٛبً حبعًبً ػهٗ َكغخ انخبيظ يٍ حضٚشاٌ ٔصٛشٔسرٓب    7691انثالثٍٛ يٍ رًٕص ػبو    -ٔنمذ جبءد ثٕسح انجؼث فٙ انؼشاق فٙ انغبثغ ػشش  

نؼشاق ٔيٍ ثُٛٓب لشاس  ٙ ا لبػذح صهجخ نُعبل حشكخ انثٕسح انؼشثٛخ انًؼبصشح ٔرمذًٚٓب انذػى انال يحذٔد نهًمبٔيخ انفهغطُٛٛخ ٔرٕظٛفٓب نؼطبءاد ٔيُجضاد انثٕسح ف 

فٙ يغٛشح انُعبل انمٕيٙ فٙ رؼجٛش يزٕاصم ػٍ انشد انثٕس٘ انٕغُٙ ٔانمٕيٙ انحبصو ٔانشبيم ظذ    7611رأيٛى َفػ انؼشاق انخبنذ فٙ االٔل يٍ حضٚشاٌ ػبو  

 ٔ ٔانمذط ٔرحٕل أكثش    غضح انُكغخ انحضٚشاَٛخ ٔنذػى انشؼت انؼشثٙ انفهغطُٛٙ انز٘ ٔلغ يُّ أكثش يٍ ثالثخ يالٍٚٛ َٔصف انًهٌٕٛ رحذ االحزالل فٙ انعفخ انغشثٛخ 

 يٍ عزخ يالٍٚٛ َٔصف انًهٌٕٛ يُّ انٗ الجئٍٛ . 

 

ثبنحهف االيٛشكٙ  انثالثٍٛ يٍ رًٕص دٔسْب انجبسص فٙ رصؼٛذ انًمبٔيخ انفهغطُٛٛخ ٔانؼشثٛخ ثٕجّ انكٛبٌ انصَٕٓٛٙ ْٔزا يب حذٖ    -ٔلذ كبٌ نثٕسح انغبثغ ػشش  

ٔرحمٛك انُصش    7611ٔانز٘ دحشِ أثُبء شؼجُب ٔجٛشُب انجبعم فٙ انثبيٍ يٍ آة ػبو    7611انصَٕٓٛٙ انفبسعٙ انٗ اعزٓذاف انؼشاق ثبنؼذٔاٌ االٚشاَٙ انغبشى ػبو  

ٔانز٘    7667ػبو    شاق انمٕيٙ انًجٍٛ ناليخ انؼشثٛخ كهٓب يًب ٔظغ انؼشاق فٙ دائشح االعزٓذاف نٓزا انحهف انششٚش انز٘ شٍ انؼذٔاٌ انثالثُٛٙ انغبشى ػهٗ انؼ 

ٔانز٘ جٕثّ ثبنًمبٔيخ انعبسثخ    1112عجمّ ٔأسدفّ ثبنحصبس انجبئش انز٘ ايزذ ثالثخ ػشش ػبيبً كزٕغئخ نهؼذٔاٌ االيٛشكٙ االغهغٙ انصَٕٓٛٙ انفبسعٙ ٔاحزالنّ ػبو  

٘ ٔإٚمبع انٓضًٚخ  غبص يٍ يجبْذ٘ انجؼث ٔانًمبٔيخ انزٍٚ اعزطبػٕا ػجش رعحٛبرٓى انغخٛخ انزٙ جبٔصد انًهٌٕٛ َٔصف انًهٌٕٛ شٓٛذ يٍ رشكٛغ انًحزم االيٛشكٙ ان 

هفٛخ فٙ انجهذاٌ  انخ انًُكشح ثّ ْٔشٔثّ انكبيم يٍ انؼشاق يخهفبً رشكبرّ انهٕجغزٛخ ٔاالعزخجبسارٛخ ٔانذثهٕيبعٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔانزٕاجذ انؼغكش٘ فٙ انمٕاػذ  

سعٙ انصفٕ٘  نفب انًجبٔسح ٔيغزخهفبً انفشط انصفٍٕٚٛ انز٘ عهًٓى انؼشاق خغئ ْٕ ْٔى فزٕاصهذ ظشثبد يجبْذ٘ انجؼث ٔانًمبٔيخ نمٕاػذ انُفٕر ٔاالحزالل ا 

ًبػبد انفبسغخ  جز انجذٚذ ٔسكبئضِ يٍ ػًالء ٔيٛهٛشٛبد انؼًهٛخ انغٛبعٛخ انًخبثشارٛخ انزٙ ثبرذ رزشَح رحذ ٔغأح اَمغبيبد اغشافٓب ٔرخُذلٓى فٙ يحبٔس اال 

ح ٔانمًغ انٕحشٙ  ثبد انًزمبثهخ فٙ ثغذاد ٔانُجف ٔأسثٛم ٔانزٙ حٕنٓب انٗ انًأعبح انًهٓبح نهشؼت انؼشالٙ انز٘ ٚؼبَٙ يٍ شظف انؼٛش ٔانزجٕٚغ ٔاالفمبس ٔاال 

ثٛبدق انؼًهٛخ  يٍ  ٔانحشيبٌ يٍ أثغػ انخذيبد فٙ حٍٛ ٚزشذق انؼًالء  ثبنحذٚث ػًب ٚغًَّٕ ) عحت انثمخ ( يٍ انؼًٛم انًبنكٙ ٔيحبٔنخ اعزجذانّ ثجٛذق آخش  

ؼٍٛ نُكغخ  سث انغٛبعٛخ فٙ ظم َٓت انُفػ انؼشالٙ ٔثشٔارّ ٔرشرٛت صفمبد خعٕػٓى نإليالءاد االيٛشكٛخ انصَٕٓٛٛخ انفبسعٛخ .. ٔفٙ انزكشٖ انخبيغخ ٔاال 

ٚشاَٛخ ٔرصبػذ انُعبل  نحض انخبيظ يٍ حضٚشاٌ ٚغزهٓى يجبْذٔ انجؼث ٔانًمبٔيخ ٔأثُبء شؼجُب االثٙ ٔأيزُب انؼشثٛخ انًجٛذح دسط ثٕسح انجؼث فٙ انؼشاق ظذ انُكغخ ا 

ٚحمك َٕٓض انؼشاق  ز٘  انمٕيٙ ناليخ انؼشثٛخ نًٕاصهخ انجٓبد انًهحًٙ ثٕجّ يؼغكش أػذاء االيخ انؼشثٛخ يٍ كم صُف ٔنٌٕ ٔحزٗ انُصش انحبعى  ٔانظفش انًجٍٛ ان 

 ٔااليخ ٔٚعؼًٓب فٙ غهٛؼخ انًغٛشح انحعبسٚخ نإلَغبَٛخ جًؼبء . 

 انًجذ نشٓذاء انؼشاق ٔااليخ االثشاس . 

 ٔانخض٘ ٔانؼبس نهخَٕخ ٔانؼًالء ٔانًغزغهًٍٛ . 

 ٔنشعبنخ ايزُب انخهٕد . 

 لـٛـبدح لــطــش انـؼــشاق 

 يكزت انثمبفخ ٔاإلػالو 

 و 1171فٙ انخبيظ يٍ حضٚشاٌ  

 ثغـذاد انًُصٕسح ثبنؼـض ثإرٌ للا 



٧ص  

يف الذكزى اخلامسة واالرتعني لىكسة اخلامس مه  
 حزيزان 

 
 شفيق صائة الزواي 

 

ذًز ػهُٛا فٙ انخايض يٍ حشٚزاٌ انحانٙ انذكزٖ 

انخايظح ٔاالرتؼٌٕ نُكظح انخاايض ياٍ حشٚازاٌ 

انرٙ اطارحٕ  فٛٓاا انكٛااٌ انانَٕٓٛٙ  7691ػاو 

ػهااٗ انااالح انةزتٛااح ٔانزااوص ٔاااشج ٔطااُٛا  

ٔانجاإالٌ افااافح انااٗ سري فهااظبٍٛ انؼزتٛااح 

ٔنزااو سعاااػد ذهاا  7691انًةراانثح يُااذ  انؼاااو 

انُكظح انٛأص ٔانزُٕط فٙ االٔطااط انجًاْٛزٚاح 

تلؼم ذخا ل اَظًح انٓشًٚاح ٔاالطراظ و فجاا خ 

انث ثٛاٍ ياٍ ذًإس ر ال ػهًٛاال  -ثٕرج انظاتغ ػشز 

ٔثٕرٚااال ٔطُٛااال ٔإيٛااال ػهااٗ َكااظح انخااايض يااٍ 

ٔاااويد انااوػى ان يحااؤ   7691حشٚاازاٌ ػاااو 

 نهًزأيح انلهظبُٛٛح .

 

ٔيٍ ُْا كاٌ اطارٓوا  ثإرج انثؼاي فاٙ انؼازا  

ٔانؼزا  كهّ تام ٔاالياح كهٓاا تانؼاؤاٌ ٔاالحرا ل 

انثةٛاا. .. فكاااٌ يجاْااؤ انثؼااي ٔانًزأيااح نٓااا 

يرانوٍٚ نهًحرهٛاٍ االيٛزكااٌ االٔااا  تؼًهٛاذٓااى 

انجٓا ٚح انجثارج انرٙ سنحزد تٓى افاو  انخاظا ز 

تانثشز ٔانًؼواخ ٔأاؼرٓى فٙ ْشًٚرٓى اناشُؼا  

ٔانٛاإو س  ٕٚا اام انًجاْااؤٌ اال اا    ٓا ْااى 

انًزوص ػهٗ اري انؼزا  انبااْزج سري انجٓاا  

ٔانزتاااط ٚااظرذكزٌٔ  رٔص َكااظح انخااايض يااٍ 

حشٚاااازاٌ فااااٙ  كزاْااااا انخايااااظح ٔاالرتؼٛااااٍ 

يااظرهًٍٓٛ ر  ثاإرج انثؼااي ػهٛٓااا فااٙ انااظاتغ 

انث ثٛااٍ يااٍ ذًاإس اناارٙ ذثزااٗ يًٓاااسال  -ػااشز 

نًٕا اااهح طاااٛزْى انجاااا  فاااٙ طزٚااا  انرحااازر 

 ٔاالطرز ل ٔانُٕٓي ٔاالرذزا  .

 حساب الشعة
 سلمان الشعثي

 

   ْذِ انًزج ٔعز انثهٛح يا ُٚاح  انًوػٕ  ًال ػثو انٕاحو انًزأل انٓارب اناذ٘ ذلرزاد  ُْٛاح

انجٓثذ ) ػثو انحظٍٛ انٛاطز٘ ( ػإ حشب انوػٕج انؼًٛم ٔانُا ة ػًا ٚظًٗ )  ٔنح انزاإٌَ (  

ػٍ فزٔرج اٌ ذاغ انحكٕياح عازٔط اإََٛاح ٔذاشكٛم ْٛشاح ناشزكاخ انثُاا  نً حزاح اناظزا   

يهٛإٌ    711ػجٛة سيز ْؤال  انُاص طار  ٚ ح  طار  فجًال ػثاو انٕاحاو ْاذا نبال يثها   

 ٔالر ْٔزب .. ُْٔا ٚرُبغ اناظار  انًحارز  ػاا ل يحاظٍ ياا ٚاظًٗ انًلرال انؼااو نإسارج  

اننحح تاٌ انؼزا  ػثز انشزطح انؤنٛح ) االَرزتٕل ( طٛزٕو تً حزح انًوػٕ  ًال ػثو انٕاحاو ..  

 ٔاوًٚا اال انشاػز انؼزتٙ  زٚز ) اتشز تبٕل ط يح ٚا يزتغ ( . 

 

     79اؤر٘ يٕحاٌ  احة  لزاخ انبا زاخ ٔانوتاتاخ اننزتٛح ٔاالٔكزاَٛح ٔااليٛزكٛح طا زاخ اال  

ٔ تاتاخ تزايش ٔاٛزْا طث  حكاٚح سَّ فٙ انٓشًٚح كاانةشال فٓاذا اناظار  انؼزٚا  ػُٛاّ انًانكاٙ  

تزعٕج يانٛح ٔسٚزال نهوفاع ٔسٔكم انّٛ ػزو اننلزاخ تانرشأر يغ يوٚز يكرثّ فارٔ  االػز اٙ ٔنًاا  

حنم كم يًُٓا ػهٗ انًزظٕو فاٌ اؤر٘ يٕحاٌ ٔسخٛاّ ػثاو انؼشٚاش يٕحااٌ اا او ياا ٚاظًٗ  

ػًهٛاخ االَثار انًزال ٚرجٕالٌ فٙ ايٛزكا يحاطٍٛ تُؼًح يشاخ ي ٚٛاٍ اناؤالراخ انارٙ طارُزهة  

ػهٛٓى َزًح ٔطركٕٖ  ثاْى ٔ ُٕتٓى فٙ  ُٓى ٔتشض انًنٛز سياا عازٚكٓى فاارٔ  االػز اٙ  

فأَّ فٙ انبزٚ  انٛٓاى تؼاو ا رًاػاّ تاظٛوِ انًاانكٙ اناذ٘ ااال ناّ تاانحز  انٕاحاو ) سنحا   

تجًاػر  ٔنو يٕحاٌ ٔاكلُٛا عزك تؼو سٌ ذزاطًُا خٛزك ٔال ياٍ عاا  ٔال ياٍ  رٖ ( ٔي فاٙ  

 خهزّ عؤٌٔ . 

 

    ٖٕسخٛزال  أر تانشكٕٖ انًزج يا ٚظًٗ ٔسٚز انرخبٛط ػهٙ عكز٘ تاَّ يظكٍٛ ٔال ًٚها  طا

ازفح ٔاحوج فٙ ) انًُبزح انخازا  ( ُْٔاك ٔسرا  ٚؼٛشٌٕ خارج انؼازا  ًٔٚهكإٌ خًاظح تٛإخ  

ذظكُٓا انك ب ٔاٌ ُْاك يظؤٔنٍٛ فاٙ انؤناح نٛاظٕا ٔسرا  ػهاٗ حاو ذؼثاٛزِ ًٚهكإٌ تٕٛذاال ال  

ٚظكُٓا سحو ٔذزكٕا فٛٓا تؼ. انحازاص ٚزٕيإا تئعآار اناظ   تٕ اّ ا٘ عاخب ٚزارزب يُٓاا  

ٔٚظربز  ػهٙ عكز٘ تاٌ ُْاك يظؤٔنٍٛ او ْٔثٕا ألفزا  اطزْى ارتؼح سٔ خًظح تٕٛخ ْذا ياا  

َب  تّ ) انًظراؼف ( ٔسٚز انرخبٛط فأل٘ خزاب ٚخببٌٕ إلٚزاع انؼزا  تّ ٔياا ا ٚزإل انلزازا   

ٔانا ) انًجرثٌٕ ( سكٛو سٌ يز م ااة انشؼة ٚةهٙ ٔطٛلٕر ذُٕرِ ٔٚحاز  ياٍ انثةااج ٔاناظزا   

 كم تُاٌ . 

 

    ػثااو انلاا   انااظٕ اَٙ يااا ُٚااظًٗ ٔسٚااز انرجااارج انااظات  اٚاااِ انًااشٕٓر تلاااا حّ انًانٛااح

ٔاطرجٕاب يا ٚظًٗ يجهض انُٕاب نّ ٔذظرز انؼًٛم انًانكٙ ػهّٛ ٔذًكُٛاّ ياٍ انٓازب خاارج  

انؼزا  ذشٛز انًنا ر انٗ اير ك  ٕٚاٌ انزااتح انًانٛح ٔثٛزح ذوُّٚ ترحٕٚام اكاثز ياٍ َانف يهٛاار  

 ٔالر نحظاتاذّ انخا ح خارج انؼزا  ٔانًثه  ْٕ يا ٚززب يٍ انًهٛار  ٔالر ٔفٙ حزٛزح االيز فٕٓ ) 

( يهٌٕٛ  ٔالر تانرًاو ٔانكًال ْٔذا انًثها  انًزيإ  ْإ انلاار  اناظؼز٘ نانلزح ) انوْاٍ  199

 انظا م ( انشٓٛزج ْٔكذا ْٕ انلار  انظؼز٘ ٔإال ف . 

 

    انًوػٕ احًو ػثو انةلٕر انظايزا ٙ ْذا انًرلٍُ فٙ انحذنزح انك يٛاح انزخٛانح ٔفاٙ عالط

انًال انؼاو .. فزو تُٗ انًاذكٕر اٚااِ يجًؼٛاٍ طاكٍُٛٛ نحاظاتّ انخاال فاٙ انكازف ٔانز اافح  

ٔتآًُا فُا   ذزفٛٓٛح نهشٛخ ٔسذثاػّ ٔانؼٓوج ػهٗ انزٔا٘ .. ٔيٍ ُْا ٚرٓٛأ انٕرثاح ياٍ  ْااُاح  

انظايزا ٙ إلساحرّ ٔانحهٕل يحهاّ ألخاذ حانرٓى ياٍ اناشلط كامل ػهاٗ طزٚزراّ ٔ  اناظاذز  

 ٔطٛؼهى انذٍٚ ظهًٕا س٘ يُزهة ٚرزهثٌٕ . 

تسارع اوهيار العملية السياسية 
 املخاتزاتية



٨ص  
 

 هصطلحات وهفاهين فكرية وسياسية
تٞاصللَلاُرللٞقدلتولله٣ْلٛلليٙلاُتا٣ٝللضلاُللف٢لتؼللض لتؼض٣لللت لالؼللهلأُللكرِةت لٝأُلللت٤ْٛلاُلٌض٣للضلٝاُ ٤ت لل٤ضلل

أُ فوتدلٖٓلٓؼ٤ٖلاُلٌضلاُٞط٢٘لٝاُو٢ٓٞلٝاالٗ ت٢ٗلٝاُف٢لاللتٔرَلاتُضضٝقدلتؼض٣لتًلاؼر٤تًلٗلك٤تًلٝاٗٔلتلٛل٢لهض٣للضلل

ٖٓلكٌضلاُةتبلٝػو٤هدلاُلؼل لٝا لفضات٤ت٤فٚلاُ ٤ت ل٤ضلٝٓٞاهللٚلٝترل٤وتتٜلتلالالَلإلاؼلضٜتل٣ؼللضلتؼلل٤ضاًل ه٤ولتًلل

ٝشتٓالًلػٖلٓٞهقلاُةتبلٝقؤ٣فٚلاُلٌض٣ضلٝاال فضات٤ت٤ضل..لٝتٜهفلٛيٙلاُتا٣ٝضلا٠ُلاؿ٘لت لقوتكلضلأُ٘تيل٤ِٖلاُلؼر٤لٖلل

ٝأُتتٛه٣ٖلٝػّٔٞلاُٞط٤ٖ٘لاُؼضاه٤٤ٖلٝأُ٘تي٤ِٖلاُؼضبلأُ٘تٛض٤ٖلُالحفلالٍلالَلٝػٔلّٞلاا٘لت لشلؼل٘تلأُتتٛلهلل

اُكتاضلُٝفٌٖلُْٜلخ٤ضلٓؼ٤ٖلك٢لظَلاُفش٣ٞٚلاُلٌض١لٝاُ ٤ت ٢لٝاُروتك٢لٝاالػالٓل٢لاُلي١ل٣ٔتق لٚلأُةفِلٕٞلل

ٝػٔالئْٜلك٢لااشغلصٞقلاُلفت٤٣قلٝاُفلض٤َِلألتل٣ل تػهلٛلإال لػِل٠لت٘ل٤ليلٓ ررلتتْٜلاُفه٤ٓض٣لضليلهلاُؼلضاملل

ٝاالٓضل..لذُيلإلكٌضٗتلٝػو٤هت٘تلاُف٢لٛٔتلٗلضا تًلُٔٔتق تت٘تلاُ ٤ت ٤ضلٝأتل٤٘٣ضلطض٣ؤٜلتل٣ِٜٜٝٔٔلتلاُؼلتّلػِل٠لل

إلتٌٕٞلك٢لأُ تقا لاُكتئلضلٝاُ ٤ضدلُلِٞؽلأٛهاكٜتلاُٞط٤٘ضلٝاُو٤ٓٞضلاُ ل٤ضدلٝكل٢لٛليٙلأُضحِلضلاُتٜت ٣لضلٓلٖلل

ٓ ٤ضدلشؼل٘تلاُظتكضدلاُف٢ل٣فؼض لك٤ٜتلٓلّٜٞلاُةتبلٝأُٔتق ت لاُةتا٤ضلاُل٠لاالشغلصل٤ؾلاُفلش٣ٞٚلكل٢لظلَلل

االحفالٍلٝٓٔتق ت لػٔالئٚلػ٠ِلصؼ٤هلاُؼ٤ِٔضلاُ ٤ت ٤ضلأُٜفضئضلٝ ل٘ف٘تٍٝلكل٢لٛليالاُؼله لٓلٜلّٞلحلاُفةلضقلل

 االهفكت ١لحل.ل

 

 التحرر االقتصادي 

 

ك٢لاُلفضدلاُف٢لتِتلاُةضبلاُؼت٤ُٔضلاُرت٤ٗضلحكِتلاٌُرل٤ضلٓلٖلاُلهٍٝلاُ٘ت٤ٓلضلػِل٠لا لفوالُٜتلاُ ٤ت ل٢لٝكل٢لل

ترِؼٜتلا٠ُلا٘ت لاهفكت ٛتلٝتةو٤نلت٤ٔ٘لضلٓفٞانٗلضلتلل٢٘لاُؼه٣لهلٜٓ٘لتلأٗٔتطلتًلٓلٖلاُف٤ٔ٘لضلٓل فوتدلٓلٖلاُفتضالضلل

اُفتق٣ ٤ضلُِهٍٝلأُفوهٓضلؿ٤ضلأٗٚلاؼهلٓضٝقلكفضدلُْلتت لػ٠ِلػوهلٖٓلاُ ٤ٖ٘لاهأ لٓالٓحلأُ ٤ضدلتلش٤ضلاٞيلٞ لل

ا٠ُلإلطض٣نلاُفو٤ِهللاُف١ٞٔ٘لُِ٘ٔٞذجلاُـضا٢لإلًتٕلههلأ ٟلا٠ُلتةو٤نلٗٔلٞلاهفلكت ١لألأ١لن٣لت دلكل٢لاُهخلَلل

اُو٢ٓٞلٝٓؼهال ل خَلاالكضا ل(لااللإلٛيالاُ٘ٔٞلًتٕلٓشٞٛتًلٝؿ٤ضلٓةونلُِف٤ٔ٘ضلاُةو٤و٤ضلألتو٤ِل لكتلٞا لتٞن٣لغلل

اُهخَلٝقكغلٓ ف٣ٞت لأُؼ٤شضلك٢لاُورتعلاُض٣ل٢لالكٞقدلختصلضلٝاُولضت لػِل٠لاال٤ٓلضلٝاُلولضلٝؿ٤ضٛلتل(لقلْلإٔلل

اُهٍٝلاُ٘ت٤ٓضلٛيٙلٝجله لٗلل ٜتلكل٢لٜٗت٣لضلأُرلتفلأًلرضلاػفٔلت اًلٝتلؼ٤لضلُِلهٍٝلاُلك٘تػ٤ضل..لإلا قاىلاالاؼلت لل

اُةو٤و٤ضلُؼٔنلاُ٘فتئجلاُ ِل٤ضلاُف٢لاكضنتٜتلٓ ٤ضدلاُف٤ٔ٘ضلُـتُل٤لضلاُلهٍٝلاُ٘ت٤ٓلضلٛلٞلاُٞيلغلاُلي١لاقلتقلالشٌَلل

ٝا غلاُفأ٤ًهلػ٠ِليضٝقدلتةونلاُفةضقلاالهفلكت ١لكتُفتضالضلهلهلأقلفلتلػِل٠لإلتةو٤لنلاال لفوالٍلاُ ٤ت ل٢لل

٣لو٠لئٗتتناًلأجٞفلإٔلُْل٣ضاكوٚلتةو٤نلاُفةضقلاالهفكت ١لٌُٖٝلك٢لاُؼتُْلأُؼتصلضلٝتتا٣لهلٓلكتُحلاُلهٍٝلٝتؼوهٛلتلل

٣كلحلٓؼٚلٖٓلأُ فة٤َلتةو٤نلاُفةضقلاالهفكت ١لاشٌِٚلأُرِنلكٜيالأُلّٜٞلأذل٣ؼفٔلهلاُ٘ل ل٤ضل٣ٝلأت٢لكل٢لل

  قجت لإلجٞٛضلأُٞيٞعل٣فت هلػ٤ِٔتًلٝك٢لأُٔتق ضلاُٞاهؼ٤ضلك٢لأطتقلٓؼ٤تق٣ٖلأ ت ٤ٖل:ل

 

 تٞكضلاُوهقدلػ٠ِلأت تذلاُوضاقللاُيات٢لك٢لاُوضت٣تلاُتٞٛض٣ضلاُف٢لتٔسلأُكِةضلاالهفكت ٣ضلاُة٣ٞ٤ضل.لللاالٍٝل/ل

 

ك٢لٗلسلاُٞهتلتٞكضلٓتتٍلُِٔ تٝٓضلٝاُةٞاقلأُفٞانٕلأُةولنلُِٔلكِةضلأُلشفضًضلكل٢لحتُلضلٝجلٞ للللاُرت٢ٗل/ل

 ٓؼٞهت لتٔ٘غلأت تذلاُوضاقلاكٞقدلتتٓضلاُةض٣ضلٝاال فوالٍل.ل

 

ٝههلا فرتػتلقٞقدلاُلؼ لك٢لاُؼضاملػلضلاُفرل٤نلأُلهعلُٜي٣ٖلأُؼ٤تق٣ٖلات لتذلهلضاقلتلأ٤ْٓلٗللظلاُؼلضاملاُ تُلهلل

اُي١لًتٕلاُ رٞدلاُ٘ٞػ٤ضلاُةت ٔضلُفةو٤لنلاُفةلضقلاالهفلكت ١لُِؼلضاملٝتٞظ٤لقلللل2791ك٢لاالٍٝلٖٓلحت٣ضإلػتّلل

ٓٞاق ٙلك٢لٓ ٤ضدلاُف٤ٔ٘ضلاُؼٔالهلضلٝاُل٘لت لاالشلفضا٢ًلاُٞطل٢٘لالتلكنلاُوٞٓل٢لًٝلتٕلٛليالاُولضاقلٓلٖلأ للتبلل

ا فٜهافلاُرٞقدلٖٝٓلقْلاُؼهٝاٗت لأُفٌضقدلػ٠ِلاُؼضاملٝصٞالًلا٠ُلاالحفالٍلاُلـ٤هلاُي١لٝٝجلٚلأل ٤ضدلاُتٜلت لل

 ٝاُفةضقلٝاُفةض٣ضلاُشتَٓلُِؼضاملٝتةو٤نلاال فوالٍلاُ ٤ت ٢لٝاالهفكت ١لاُ٘تجتل.ل

احتدام الصراع بني أطراف العولية 
 السياسية اىل أيي ..!!؟

 

 عباس قاسن الياسري

ٛتلٛٞلاُكضاعل٣ةفهّل٣ٝلِؾلذقٝتٚلا٤ٖلأطضافل

لأُ تاضات٤لللضلكةلللضبل لاُ ٤ت للل٤ض اُؼ٤ِٔلللض

اُفكض٣ةت ل٣شفؼَلأٝاقٛتلأٗت لا٤َُِلٝأطلضافل

ل٣ت للل٤ٖلٓت٤لللهل لاُللكـتق لٝ ٛته٘فٜلللت اُٜ٘للتق

ٝح ٤ٖلاال ه١لٝػتدلاُشتٙلا٘لهقلٝػللت ل

اُل٤للتت٢لٝح٘للتٕلاُلفللال١ٝلٝؿلل٤ضْٛلػللٖلٓللتل

٣ ٠ٔل ُٝضلاُوتٕٗٞلٝاٜت لاالػضجل٢لٝػِل٢ل

اُف٢ٔ٤ٔلٝأٓل٤ضلاٌُ٘لت٢ٗلػلٖلألاُلكهق٤٣ٖل(ل

ٝح٤هقلأُاللٝاُلهِٓٞج٢لٝأُرِليلٝؿ٤ضٛلْل

ػللٖلٓللتلتلل ٠ٔلألاُؼضاه٤للضل(لٝاالتضٝشلل٢ل

ٝشٞإلٓةٔهللطٚلٝأشٞاملاُتتفلٝؿ٤ضٛلْل

 ػٔتل٣ُ ٠ٔلألاُفةتُقلاٌُض  فت٢ٗل(ل.

 

لًِٜلللْل٣لللهاكؼٕٞلػلللٖلأ للل٤ت ْٛل كٜلللإال 

٣ٝفضاشوٕٞلاأاشغلاُ لتبلٝاهيعلاالتٜتٓلت ل

ٖٝٓلأكٞاٙلٛإال لاُف٢لتله٣ٖلاصلةتاٜتل٣رِلغل

أُللٞاطٖلاُؼضاهلل٢لأُلفِلل٠لاتٗورللتعلأُللت ل

ٝاٌُٜضات لٝيل٤نلذا لا٤ُلهلػِل٠لكلضتئةْٜل

لئالل ل٤ُللل ٞا ل٣ٝؼِلللْلإٔلٛلللإال  ٝ لللضهتتْٜ

لاُللشؼ ل ػللكتات لاتؿ٤للضلتلل فٜفضلأللك٤ض

لاُؼللليابل لٝتللل ٤ٔٚل لللٞ  ٝتللل ضملهٞتلللٚ

لاُلل٠لاُلل وٞطلاُٜ٘تئلل٢ل ٝٓللك٤ضْٛلحفٔللتً

ٝاُٞهٞعلك٢لهلضضلح تبلاُلشؼ لاُؼل ٤ضل

 ٝا١لح تبل!!ل.

ابناء شعبنا املكافح يصعدوى جهادهن 
املتىاصل صىب التغيري الثىري 

 احلاسن



٩ص  

 ًص الثياى الري أصدزتَ قيادج قطس العساق
 مبٌاسثح الركسي االزتعىى لصدوز قساز التأهين اخلالد 

 

حِينِ 
َّ
يِ الس

َ
و

ْ
ح

َّ
َِ الس

ّ
نِ الل

ْ
 تِس

 
َ
الِد

َ
حٍ خ

َ
 ِزسال

ُ
ج   ذاخ

َ
احِد

َ
 و

ٌ
تِيح

َ
 عس

ٌ
اكي                                         ُأهح

َ
تِس

ْ
تي االش

َ
س
َ
ثِ الع

ْ
ع

َ
 الث

ُ
ب

ْ
 جحِز

 قيادج قطس العساق                                                              وحدج   حسيح   اشرتاكيح              
 هكتة الثقافح واإلعالم                                

 

 تياى يف الركسي االزتعني لصدوز قساز تأهين ًفط العساق اخلالد

 التأهين تدايح الدفاع الصحيحح عي العساق وهسازٍ اجلهادي الظافس
 

ًُجاْذ   ٚا اتُاء شعثُا ان

 ٚا اتُاء ُأيرُا انعشتٛح انًجٛذج 

 

يٛشكٛتح االذُذم عهُٛا انٕٛو انزكشٖ االستعٌٕ نصذٔس لشاس ذأيٛى َفط انعشاق انخانذ ٔانز٘ يثم نطًح لاصًح نششكاخ انُفط االدركاسٚح االسترعًاسٚح 

 -ٔتزنك دممد ثٕسج انتاات  عتشش  7291ٔانثشٚطاَٛح ٔانٕٓنُذٚح ٔغٛشْا ٔانرٙ سشلد َفط انعشاق عمٕداً طٕٚهح يٍ انضيٍ ٔيُز اسركشافّ عاو 

ٛت  انثالثٍٛ يٍ ذًٕص ثٕسج انثعث االسرمالل االلرصاد٘ نهعشاق انز٘ ْٕ جْٕش اسرمالنّ اناٛاسٙ ٔدجش انضأٚح فّٛ ٔلذ عًهد انثٕسج عهٗ ذٕظ

سج نمتذعائذاخ َفط انعشاق فٙ ياٛشج انرًُٛح انعًاللح ٔانثُاء االشرشاكٙ انذًٚمشاطٙ تاألفك ٔانًُطهك انمٕيٍٛٛ نفكش انثعث كًا دممد صٚتادج ا

انششائٛح نهًٕاطٍُٛ ٔانشفاِ انًعٛشٙ نٓى تااللرشاٌ ي  ذذمٛك االصدْتاس االجرًتاعٙ ٔاناٛاستٙ ٔانعتاكش٘ ٔاالعاليتٙ ٔانثمتافٙ ٔانرعثتٕ٘ 

 ٔانًعُٕ٘ ٔانز٘ ذًثم فٙ انثُاء انعمائذ٘ نهجٛش ٔانمٕاخ انًاهذح ٔأذااع ذشكٛالذًٓا كثٛشاً عٍ ر٘ لثتم فتًالً عتٍ انرطتٕس انُٕعتٙ انٓائتم

 فٙ انرجٓٛض ٔانراهٛخ ٔاالعذاد انٕطُٙ ٔانعاكش٘ ٔانًُٓٙ .

 

ٔتزنك أسسٗ لشاس ذأيٛى َفط انعشاق انثذاٚح انصذٛذح نهذفاع عٍ انعشاق كًا أكذ رنك تذلح ٔٔضٕح انشفٛك انمائتذ انتشٓٛذ صتذاو دتاٍٛ سدًتّ 

اتاٌ ادرذاو يجاتٓح جٛشُا ٔشعثُا نهعذٔاٌ االٚشاَٙ انغاشى ٔفعالً ذذمك رنك تفعم انرشاتط انذٙ تٍٛ انمذسج االلرتصادٚح ٔانمتذسج  7291هللا عاو 

ٙ انعاكشٚح ٔانهراٌ ٔيُز صذٔس ْزا انمشاس انراسٚخٙ ذكانة يعاكش أعذاء انثٕسج فٙ سعٛٓى انًذًتٕو نالَمتًاع عهٛٓتا فكتاٌ انعتذٔاٌ انثالثُٛت

ٔيٍ ثى يجاتٓح انعتذٔاٌ انثالثٛتُٙ انغاشتى عتاو  7299انغاشى انز٘ ددشِ يماذهٕ جٛشُا انثاسم ٔأتُاء شعثُا انًجاْذ فٙ انثايٍ يٍ آب عاو 

 9001ٔانذصاس انجائش انز٘ سثمّ ٔأسدفّ ٔأعمّٛ ٔصٕالً انٗ انعتذٔاٌ االيٛشكتٙ انتصَٕٓٛٙ انفاسستٙ اٜثتى فتٙ انعتششٍٚ يتٍ آراس عتاو  7227

ٔادرالل انعشاق فٙ انراس  يٍ َٛااٌ يٍ انعاو راذّ ٔنمذ كاٌ َفط انعشاق ٔضًاٌ أيٍ انكٛاٌ انصَٕٓٛٙ يٍ تٛتٍ االْتذاا انشئٛتاح فتٙ أطتاس 

 انٓذا االشًم نهعذٔاٌ فٙ اسرٓذاا انعشاق ٔذذيٛشِ ٔاسرٓذاا انثعث ٔااليح .



٠١ص  

 يا أبناء شعبنا المكافح

 يا أيها االحرار في االمت والعالم

 

ٔيٍ ُْا ذٕجّ انًحرهٌٕ االٔتاش ٔحهفائٓى انصٓاُٚح ٔانفزس االشزار ٔػًالئٓى االذالء انىٗ َٓىة انُفىل انؼزالىٙ ػىثز يىا ) ىًِٕ   جىٕالخ 

(  رىا انرزاخٛص ( ٔانرٙ يُحد َفل انؼزاق نهشزكاخ االجُثٛح االحركارٚح االيٛزكٛح ٔانثزٚطاَٛىح ٔانكٕرٚىح ٔانفُهُةٚىح ٔؿٛزْىا ػىثز   ػمىٕ  االَ

% يٍ ػائةاخ انُفل انؼزالٙ نهشزكاخ االحركارٚح ٔكذنك َٓة ْذا انُفل يىٍ لثىم انؼًىالء انىذٍٚ راد )حةْىى 07انرٙ ذؼُٙ إػطاء )كثز يٍ 

ٚرٓى االخز ترٓزٚة انُفل كًا فؼم انؼًٛالٌ انًانكٙ ٔانشٓز راَٙ فٙ )ذٓىاو انحبتىاٌ انكز ٚىاٌ انؼًٛىالٌ ترٓزٚىة َفىل انؼىزاق انىٗ إٚىزاٌ 

ذّ ٔانةٔل االخزٖ فٙ حٍٛ )ذًٓٓى االخٛزاٌ ترٓزٚة انُفل انؼزالٙ انٗ انكٛاٌ انصَٕٓٛٙ ٔانحصٛهح َٓة انُفل انؼزالٙ ٔاال رٛالء ػهٗ ػائةا

يٍ لثم )طزاف انؼًهٛح انسٛا ٛح انًخاتزاذٛح ٔ)تُائٓى ٔالزتائٓى ٔ)صٓارْى ػهٗ حساب ذجٕٚغ )تُاء انىشؼة انؼزالىٙ ٔإفمىارْى ٔحزيآَىى 

يٍ )تسل انخةياخ كًا ) رخةو انؼًٛم انًانكٙ انُفل انؼزالٙ فٙ صفماخ انسؼٙ انًحًٕو ال رًزار حكٕيرىّ انؼًٛهىح ٔذفىز ِ تانرىسهل 

تزلاب )تُاء انشؼة َٔٓة َفطٓى ٔ)يٕانٓى كهٓا فأطهك ٚة حكاو إٚزاٌ فٙ َٓة َفل يا ) ًْٕا حمىٕل انُفىل انًىشرزكح فىٙ انطٛىة ٔ)تىٙ 

 ؿزب ٔؿٛزْا تانحفز انًائم  ٔاالفمٙ يثهًا )طهك ٚة حكاو انكٕٚد فٙ َٓة َفل يا ) ًِٕ حمٕل انُفل انًشرزكح فٙ انزيٛهح ٔانبتٛز .

 

ٔٚجز٘ ذنك كهّ فٙ )طار ذصاػة  خاٌ االحرزاب تٍٛ )طىزاف انؼًهٛىح انسٛا ىٛح ٔاجرًاػىاذٓى انفارؿىح انًبطىزج تىى   االَىذاراخ ٔانًٓىم ( ٔ 

  انرٓةٚة ( ٔ    حة انثمح ( ٔ   اصةار يذكزاخ االػرمال ( ٔإشىٓار يهفىاخ فىسا ْى جًٛؼىاش َٔىشز ؿىسٛهٓى انمىذر ػهىٗ انًىأ .. تٛىة )ٌ 

يجاْةٔ انثؼث ٔانًمأيح ٔ)تُاء شؼثُا انثطم )ذ ٚسرهًٌٕٓ يؼاَٙ انذكزٖ االرتؼٍٛ نمزار ذأيٛى َفل انؼىزاق انخانىة فىأَٓى ٚرًىسكٌٕ تىةرس 

ل رمالْذا انمزار انثهٛؾ تإر ائّ انثةاٚح انصحٛحح نهةفاع ػٍ انؼزاق ٔانةفاع ػٍ يسارِ انجٓا ٘ انظافز ٔحرٗ تبٔؽ فجز انرحزٚز انكايم ٔاال ى

انسٛا ٙ ٔااللرصا ٘ انراو تإػا ج ذحزٚز ثزٔذّ انُفطٛح انًـرصثح ٔانًُٕٓتح ٔيٕاصهح يسٛزج انُٕٓض انٕطىُٙ ٔانُىلال انمٕيىٙ ٔاالَىساَٙ 

 انشايم .

 

 

 

 انًجة نشٓةاء انؼزاق  ٔااليح االتزار .

 ٔانخب٘ ٔانؼار نهؼًالء يٍ انخَٕح ٔانسزاق َٔاْثٙ )يٕال انشؼة ٔثزٔذّ انُفطٛح .

 ٔنز انح )شيرُا انخهٕ  .

 

 

 

 

 

 قـيـادة قــطــر الـعــراق

 مكتب الثقافت واإلعالم

 م٢١٠٢في االول مه حزيران 

 بغـداد المنصىرة بالعـز بإذن هللا
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