االفتتاحُت

السفُك اجملاهد عصة ابساهُن

اًفساط العمد  ..ومتاسك اللحوت !!

األهني العام للحصب
َؤكد يف خطابه يف الركسي اخلاهست والستني

ٌِٛبً ثعد اخس ٌٕفسط عمد اٌعٍٍّخ اٌسٍبسٍخ اٌمّمبمبثمسارمٍمخ
ٚرٕصٌك اٌى لبع اٌٙبٌٚخ  ،فٙب ٘ ٛاٌمزميمومً ٚاأمممسمبَ
٘مرٖ
ٚاٌزيسذَ ٌجٍغ أدٔى دزجبرٗ ٚذٌه عجس ٌجٛء اطمسا
اٌعٍٍّخ اٌّمٍزخ اٌمى ٔيمس يسمٍمٍمٙمُ اٌمممرز ٚرمسا مك
اارٙبِبد ٚاٌٍجٛء اٌى أسٍبدُ٘ فً أٍِسوب ٚاٌساْ ٚرمسومٍمب
ٚيٍس٘ب  ،ثً زاحٛا ٌزسا م ْٛاارٙبِبد حٛي رٙسٌت اٌمٕمفمظ
اٌعسالً فٙرا ٌز ُٙذان ثزٙسٌجٗ اٌى اٌمىمٍمبْ اٌومٙمٍمٔٛمً
ٚذان ٌز٘ ُٙرا ثزٙسٌجٗ اٌى اٌمساْ ٚيمٍمس٘مب ٚاٌم مومٍمٍمخ
اعزساف ُٙاٌوبزخ ثٕٙت ثسٚح اٌعساق إٌفطٍخ عٍمى حسمبة
رجٌٛع ٚإفمبز اٌيعت ٚإثبدرٗ ٚلّعٗ ٚحسِمبٔمٗ ِمٓ أثسمظ
خدِبد اٌّبء ٚاٌىٙسثبء ٚاٌٛلٛد ٚحك اٌعمّمً  ،فمبٌمعمّمٍمً
اٌّبٌىً ٌٙسع اٌى اٌساْ إلعمنْ فمسٚا اٌمطمبعمخ ٚاٌمٛاء
ألسٍبدٖ اٌرٌٓ ٌُ ٌزٛزعٛا خسئٛا اْ ٌعٍٕٛا اٌمعمساق ٚاٌمخ
إٌسأٍخ عجس حدٌث ُٙاٌسبفس عّب سّ ٖٛأر بد اٌساْ ٚاٌمعمساق
 ِٓٚثُ رٙدٌدارٌ ٌّٓ ُٙزعسا ٌزجعٍخ حىِٛخ اٌّبٌىً اٌى
اٌساْ ثبٌٚ ًٌٛاٌثجٛز ٚعوبئُ األِٛز ٚ ،وبْ ِٓ ثٍٓ صمفمممبد
اٌعًٍّ اٌّبٌىً فمً إٌمساْ أزسمبي اٌومدز اٌمى أزثمٍمً
ٚأمسبَ اجزّبعبد اطسا اٌعٍٍّخ اٌسٍبسٍخ ثمٍمٓ أزثمٍمً
ٚثغداد ٚوً ٌز ُٙصبحجٗ ثبٌبٍبٔخ ٚااسزئثبز ٚاٌمزمفمسد ٌٚمُ
رجدي اٌّ بٚاد األٍِسوٍمخ اإلٌمسأمٍمخ ٌمسأة اٌومدع فمً
عٍٍّز ُٙاٌسٍبسٍخ إٌّٙبزح  ،فمد أٔفسط عممد٘مب ٚأمفم
سبِس٘ب فً اٌٛلذ اٌري ٌصداد فٍٗ رّبسه ٌم مّمخ أثمٕمبء
عجٕب األثً ٌٚزعصش ٔضبي ِجب٘د ٚاٌجعث ٚاٌّمبِٚخ ثمٛجمٗ
رسوبد اٌّ زٍٍٓ ااٍِسوبْ ٚٚزٌثز ُٙاٌوفمٌٛمخ اٌمفمبزسمٍمخ
ٚحٍٍف ُٙاٌىٍبْ اٌو ًٍٔٛٙاٌغبصت ٚحزى ٌأذْ هللا ثٕومسٖ
اٌّجٍٓ  ٛ٘ٚآد ا زٌت فٍٗ ِٚ ..ب إٌمومس إا ِمٓ عمٕمد هللا
اٌعصٌص اٌ ىٍُ .

الثىزة

ملُالد البعث
علً بٌاء الصسح اجلهادٌ الشاهخ املتألك
بىعٍ عايل
املعرب
ٍ
وبكل لىة علً لىة وجدازة
وحكوت االهت التٍ أًـجبت البعث
وأزضعته لباى املكازم واحملاهد
فعرب عي ًصوع االهت املشسوع
اىل ذزي اجملد والعص والكساهت

ًض اخلطاب ص ٢

أبٌاء شعبٌا األبٍ

َستٌكسوى شَازتٍ املالكٍ للكىَت واَساى
وتفسَطه حبمىق العساق
الىطٌُت والمىهُت

ص٢
نص اخلطاب التارخيِ

للقائد املؤمن اجملاىد امليْة الزكن عزت إتزاىْم ( رعاه اهلل )
مبناسثة الذكزٍ اخلامسة ًالستني

لتأسْس حزب الثعث العزتِ االشرتاكِ

ًالذكزٍ التاسعة للعدًان األمزّكِ  -الصيٌْنِ  -الصفٌُ
علَ تلدنا

تسم اهلل الزمحن الزحْم
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أيها انزفاق األعزاء أعضاء انقيادة انقىميت وانقياداث انتي تهيها ..
وأعضاء انكادر انمتقدو وانكادر انذي يهيه ..
ورفاق انبعث ومناضهيه في وطننا انعزبي انكبيز ..
تحيت اننضال وانكفاح وانجهاد ورفقت اندرب انطىيم انمعمد بأوسع انعطاء وانفداء

ححٛاح ٙانخاصت ٔحقذٚش٘ انعان ٙنشفاق انجٛم األٔل انًخٕاصم ف ٙيسٛشة انعض ٔانكشايت يٍ يُاضه ٙانبعذ فٔ ٙطُُا انعشبي ٙانكبيٛش ٔصاصيت فيٙ
عشاق انعشٔبت ٔسسانخٓا انخانذة  ،انزٔ ٍٚضعٕا انهُبُاث األٔنٗ نٓزا انصشح انعظٛى انًجٛذ انشايخ انًخأنق  ،انز٘ ححطًج عهٗ جبٓخّ أعيخٗ قيٕٖ
انبغٔ ٙانعذٔاٌ ٔانطغٛاٌ ف ٙانعانى ٔنى ٚضل شايخاً صاْٛاً ٚضاد يخاَت ٔصالبت ٔسسٕصاً ٔحأنقا يعبشاً ٔبٕع ٙعانٔ ٙبكم قٕة ٔجيذاسة ٔ ُكيت ٔ كًيت
عٍ إسادة االيت انخ ٙأَجبخّ ٔأسضعخّ يٍ نباٌ انًكاسو ٔانًحايذ  ،خٗ ارا اسخٕٖ ٔبهغ اشذِ عبش بكم صذق ٔإصالص عٍ أسادحٓا انحشة انعضٔو .
ٔعبش عٍ َضٔعٓا انًششٔع انٗ رسٖ انًجذ ٔانعضة ٔانكشايت  ٔ ،خٗ عبش بحق عٍ أصٛشٚخٓا بٛيٍ األييى في ٙقيذسحٓا عهيٗ األداط انبطٕنئ ٙانعطياط
ٔاألبذاع ٔاالَبعاد ٔانخجذد  ٔ ،خٗ عبش بكم صذق ٔإصالص عٍ أبسطٛخٓا ب ٍٛاأليى ف ٙانٓذ٘ ٔانقٛادة ٔانشٚادة ٔ ،نخكٌٕ شٓٛذة عهٗ األييى بًيا
قذيٕا ٔأصشٔا ٔبًا غٛشٔا ٔبذنٕا .

ص٣
أيها الرفاق المىاضلىن المجاهدون
لِزا كلَ ّلذ الجعش فٖ الغبثع هي ً٘غبى  ،صن لِزا كلَ لذ اًزذثزَ االهخ لجل خوظ ّعزْى عبهب ل٘فجش صْسرِب الكجشٓ ّ ،ل٘مْد هغ٘شرِب الك ف بد ٘ خ
الجِبدٗخ لزذم٘ك أُذافِب فٖ االًجعبس ّالزجذد .

أيها الرفاق المىاضلىن المرابطىن المجاهدون رجاال ً ووساء
ُزا ُْ ثعضٌب الْ٘م ّخبصخ فٖ عشاق العشّثخ ّاإلعالم  ،عشاق العشّثخ ّسعبلزِب الخبلذح  ،عشاق الزبسٗخ ّالذضبساد  ،لمذ كبى ثعضٌب ال و ج ٘ ذ ّال ٗ ضا
ّع٘جمٔ الٔ األثذ ٗوضل سّح الشعت العظ٘ن ّٗ ،وضل سّح االهخ الوج٘ذح  ،فِْ الٌوْرط ّالوضل ُّْ الم٘بدح ّالشٗبدح لوغ٘شح الجِبد الوم ذط  ،ف ِ ْ
ئ ّأُذاف ّ ،ل٘ن ّه ض ل
الْ٘م فٖ العشاق كوب أسادرَ االهخ ٗفجش صْسرِب الكجشٓ ّٗإججِب ّٗمْد هغ٘شرِب الكفبد٘خ ّٗذول سعبلزِب الخبلذح عم٘ذ ًح ّهجبد ً
كشٗوخ ّششٗفخ ُ ،زا ُْ ثعضٌب الْ٘م كوب ّلذرَ االهخ لجل خوظ ّعزْى عبهبً لن ٗضا ًم٘بً رم٘بً طبُشاً صك٘ب صبئشاً هجبُذاً ّهعطبء .
ّاعلوْا أِٗب الشفبق الوٌبضلْى فٖ دضثٌب ّفٖ ر٘بسًب المْهٖ الزمذهٖ الزذشسٕ العشٗض فٖ اهزٌب ّ ،لزعلن جوبُ٘ش اهزٌب الضبئشح فٖ ّط ٌ ٌ ب ال ك ج ٘ ش ،
ّطٌ٘٘ي ّلْه٘٘ي ّئعاله٘٘ي  ،اى إ شٖء لذ دصل فٖ هغ٘شح الجعش ف٘وب هضٔ أّ لذ ٗذصل الدمبً هي سجبلَ أّ ل٘بدارَ أّ هإعغبرَ أّ هٌظو بر َ
خبسط ُزا الْصف أّ ٗزمبطع هعَ ّ ،خبسط ُزٍ الوِبم أّ ٗزمبطع هعِب فِْ هشدّد علٔ هي أدذصَ ُّْ ل٘ظ هي الجعش ّ ،الجعش ثشاء هٌَ ّهي هي ج بء
ثَ اى كبى هزعوذاً ّ لبصذا .
ّهي ٌُب ًمْ لوٌبضلٖ الجعش الشجعبى ّلفشعبًَ الصبهذٗي فٖ ه٘بدٗي الوٌبصلخ الزبسٗخ٘خ الكجشٓ فٖ لطش العشاق األشن  ،ف ال ه ك بى ف ٖ د ضة
الشعبلخ للط٘شح ّ ،ال هكبى فٖ دضة الشعبلخ للزشبؤم ّ ،ال هكبى فٖ دضة الشعبلخ لل٘أط ّالمٌْط ّ ،ال هكبى فٖ دضة الشعبلخ ال٘ ْم ل ل ع ٌ ص شٗ خ
ّالطبئف٘خ ّالمجل٘خ ّاإللل٘و٘خ ّالعبئل٘خ ّ ،ال هكبى فٖ دضة الشعبلخ الْ٘م للوذغْث٘خ ّالوٌغْث٘خ ّالْصْل٘خ ّ ،ال هكبى فٖ د ضة ال شع بل خ ال ٘ ْم
للزشدد ّالزشاجع ّالزمِمش ّ ،ئًوب ُْ صْسح كجشٓ شبهلخ ّعو٘مخ ٗذشق لِ٘جِب كل الصفبد الزه٘وخ الشدٗئخ الوزخلفخ الغ٘ئخ فٖ ًفْط ّض و بئ ش أث ٌ بء
الجعش ّسجبلَ  ،لكٖ ٌٗ٘ش للصفبد الذو٘ذح الكشٗوخ الششٗفخ فٖ ًفْط ّضوبئش أثٌبئَ ف٘ضْسُب ٌّْٗسُب ّٗفجشُب عطب ًء ّئثذاعب ف ز ضدُ ش ّر ض و ش ع ط ب ًء
عخ٘بً ال ٌٗضت  ،فبلجعش عضم ّدضم ّألذام ّعطب ًء صش ّهزجذد ّاعزجغب ّفذاء ّدو٘خ ّفشّع٘خ ّثطْلخ ّصذق ّئخالص ّأهبًخ ّ ،الجعش ئٗضبس ّه ذ ج خ
ّرغبهخ ّ ،الجعش أٗوبى عو٘ك ثبلٌصش دذ أٗوبى ع٘ي ال٘م٘ي ّرفبءال ً ثبلخ٘ش ّاعزجشبس ثبلٌصش علٔ الذّام دزٔ ٗأرٖ هللا ثٌصشٍ ّهب الٌصش ئال هي ع ٌ ذ
هللا العضٗض الذك٘ن ُ ،زا ُْ ثعش العشّثخ ّسعبلزِب الخبلذح لذ جبء هٌز ْٗهَ األّ صْسح شبهلخ ّعو٘مخ لزذم٘ك الزغ٘٘ش الجزسٕ ّالش به ل ف ٖ د ٘ بح
االهخ ّّالعِب الوش الوزخلف الوشٗض .

أيها األخىة والرفاق المجاهدون وطىييه وقىمييه وإسالمييه
يا جماهير امتىا الىاهضت الثائرة
أيها المىاضلىن العرب في وطىىا الكبير
أيها األحرار في العالم
رغع عٌْاد هضذ علٔ غضّ العشاق ّادزاللَ  ،رغع عٌْاد طْا هضذ هي المزل ّالزِج٘ش ّالزششٗذ  ،رغع عٌْاد هضذ هي الزذه٘ش ّال ز خ شٗ ت
لٌِضخ العشاق الْطٌ٘خ المْه٘خ الزمذه٘خ الذضبسٗخ ّ ،لبعذح اسركبصٍ الوبدٗخ ّهجوْعخ هشركضارَ ّهٌطلمبرَ الوجذئ٘خ ّالم٘و٘خ ّال شّد ٘ خ  ،اً ِ ن أسادّا
اجزضبصبً شبهال ً لعشاق العشّثخ ّسعبلزِب الخبلذح أسضبً ّشعجبً ّربسٗخبً ّدضبسح .

ص٤

نمذ اشزشن يعٓى فْ ٙزِ انجشًٚخ انكجشٖ نألعف كًب رشٌٔ انُظبو انعشث ٙانخبئٍ انججبٌ انفبعذ انًزآيش عهٗ االيخ ٔشعجٓب ٔيغزمجهٓاب ْٔإ ال
ٚضال يٕغال ً ف ٙجشًٚزّ ٚمذو نهًذزم ٔعًالئّ كم ٔعبئم انذعى ٔانًغبَذح نكًٚ ٙع ٙف ٙيششٔعّ انذاي ٙانًشٚش ف ٙصاشا ٚاخإظاّ شاعات
انعشاق انعظٛى ٔيمبٔيزّ انجبعهخ َٛبثخ عٍ االيخ ٔاإلَغبَٛخ ٚمذو فٓٛب ْزا انشعت انًجٛذ أَٓبساً غضٚش ًح يٍ انذيبء انطبْشح انضكٛخ .
رغع عُٕاد يعذ عهٗ انغضٔ ٔاالدزالل ْٔزا انُظبو انخبئٍ انعًٛم انفبعذ ٚعط ٙظٓشِ نًمبٔيخ شعت انعشاق انجبعهخ انًُزصشح ثام اناكا اٛاش ياٍ
أَظًزّ انفبعذح انًٕغهخ ف ٙانخٛبَخ ٔانفغبد رالدك انًمبٔيخ داخم انعشاق ٔخبسجّ ٔرمذو انذعى ٔانًغبَذح نهغضاح ٔعًالئٓى ٔأرَبثٓى دزٗ انٛإو
نمذ جبٔص شٓذاء انًعشكخ انًهٔ ٌٕٛانُصف يُز صيٍ ثعٛذ دزٗ الزشة انٕٛو يٍ انًه ٍَٕٛٛشٓٛذ ديشد انضساعخ ٔانصُبعخ ٔلبعذح اناخاذيابد اناعاًااللاخ
ٔعطهذ انذٛبح ف ٙكم يٛبدُٓٚب فجشٔا انطبئفٛخ انجغٛعخ ٔأججْٕب ثٓذف انمعبء َٓبئٛبً عهٗ ٔدذح انعشاق انعشٚمخ ٔلطع صهزّ ثؤيزّ ٔلهعٓب يٍ انجازٔس
ٔيغخ ْٕٚزّ انعشثٛخ ٔربسٚخّ انًجٛذ ٔرفزٛذ أسظّ ٔرًضٚك شعجّ دزٗ ٚصجخ نمًخ عبئغخ نهفشط انصفٕ ٌٕٚاعذاء هللا ٔأعذاء اناعاشٔثاخ ٔسعابنازآاب
انخبنذح ثعذ اٌ أٔكم األيش كهّ انٓٛى ٔاصجخ انصشا يعٓى ٔجٓبً نٕجّ خغئٕا ٔعهٓٛى نعُخ هللا ٔانًالئكخ ٔانُبط أجًع. ٍٛ
لذ َغٕا ربسٚخ انعشاق أٔ لذ رُبعِٕ ٔعًٕا ٔصًٕا عٍ لذسارّ انخاللخ انًجذعخ ف ٙانذضو ٔانعضو ٔانشد انغشٚع ٔعٛجشعٓاى انغاى اناضعابف ثا رٌ هللا
انمٕ٘ انعضٚض كًب جشعٓى ثبأليظ انمشٚت ف ٙانمبدعٛخ ان بَٛخ لبدعٛخ انعشٔثخ ٔسعبنزٓب انخبنذح انخبرًخ عًبً صعبفب .
يا رجال البعث
يا أبطال المقاومت المسلحت
يا فرسان المقاومت في عراق العروبت
أيها المناضلىن العرب
يا جماهير امتنا الثائرة المجاهدة
ْزِ ْ ٙانذمٛمخ انكجشٖ ف ٙانعشاق انٕٛو َععٓب رذذ أَظبسكى ٔث ٍٛأٚذٚكى ْٔ ٙنٛغذ لعٛخ انعشاق فذغت ثم ْ ٙلعٛخ االيخ ٔشعجٓب عاهاٗ
ايزذاد ٔغُّ انكجٛش ٔلذ اصجخ انعذٔ انفبسع ٙانصفٕ٘ انٕٛو ٚمف عهٗ أثٕاة اغهت ألطبس االيخ انذاخهٛخ يزذفضاً ال ٚذجضِ عٍ اجزاٛابدآاب إال شاعات
انعشاق انعظٛى ٔيمبٔيزّ انٕغُٛخ انجبعهخ ثكم أشكبنٓب ٔثكم اَزًبءارٓب ثعذ اٌ دطًذ ْزِ انًمبٔيخ انًجٛذح لٕٖ انغضٔ ٔانعذٔاٌ ٔسكعازآاب ٔغاشدرآاب
شش غشدح ٔنكٍ ألٕل يفزشظبً الٌ اَزصش انًششٔ انفبسع ٙانصفٕ٘ ف ٙانعشاق ال عًخ هللا فال ادذ ف ٙاناكإٌ عاٛاماف أيابو اناًاذ انصافإ٘
ٔيششٔعٓى انجغٛط ال أيٛشكب ٔال عٕاْب ٔعٛجزبح االيخ يٍ الصٗ يششْب انٗ الصٗ يغشثٓب ٔاَزى رشٌٔ ثؤعُٛكى ٚب جًبْٛاش االياخ ٔٚاب داكابيآاب
انًزٕاغئٔ ٍٛرغًعٌٕ ٕٚيٛبً َبلٕط انخطش ٚذق ُٔٚزس يٍ عهٗ اسض انعشاق ثٕاثخ االيخ انششلٛخ انصبيذح عهٗ ايزذاد ربسٚخٓب انطٕٚم .
ناليظ ٚعهٍ عهٗ أعًبعكى دضة انذعٕح انصفٕ٘ انذبكى ف ٙانعشاق اٌ انعشاق لذ اصجخ عبصً ً
خ نهزشٛع ف ٙاالياخ ٔعاهاٗ اناذاكابو اناعاشة اٌ
ٚغهًٕا نٓزِ انذمٛمخ غٕعبً أٔ كشْبً ثى ٚفغش ْزا اإلعالو انًمٛذ ادذ سيٕص االئزالف انصفٕ٘ انذبكى فٛمٕل عٛاجاماٗ اناذاكاى فا ٙاناعاشاق ثاٛاذ
انصفٕ ٍٛٚانٗ ٕٚو انمٛبيخ الٌ نٓى ف ٙانشعت األغهجٛخ كًب ٚضعى ٔٚمٕل عزؤر ٙاالَزخبثبد ثؤغهجٛخ صفٕٚخ ف ٙانجشنًبٌ ٔعٛبر ٙانجشنًبٌ ثذاكإياخ
صفٕٚخ خغئ ْزا انعهج انصفٕ٘ ال ٕٚجذ نذٖ شعت انعشاق انعشٚك صفٕٚخ ٔال ٕٚجذ ف ٙشعت انعشاق غبئفٛخ اَّ شعت اناعاشاق ْإ شاعات
انشعبالد ٔانذعبساد ٔانزبسٚخ انطٕٚم انًجٛذ .
انطبئفٛخ انجغٛعخ ثكم أشكبنٓب ٔأنٕآَب رعشعش ف ٙسإٔعكى انعفُخ ف ٙسإٔط انعًالء ٔاألرَبة ٔانجٕاعٛظ ٔانخَٕخ فمػ شٛعخ ٔعُخ عهاٗ داذ
عٕاء ٔإٌ يب ٚزغشة يُٓب انٗ شعت انجطٕالد ٔانًكشيبد عزذشلّ يغٛشح انجٓبد ٔانكفبح عٛذشلّ نٓٛجٓب ًٔٚذمّ َٕس انشعبنخ انخبنذح خغائازاى
أٓٚب انعًالء ٔاألرَبة عٛغذك ْزا انشعت انعظٛى غبئفٛزكى ٔعُصشٚزكى ٔصفٕٚزكى ٔعًبنزكى رذذ ألذاو يغٛشرّ انجٓبدٚخ انظبفشح اناًاُازاصاشح
ٔعٛجمٗ انعشاق انعظٛى غهٛعخ سائذح ٔيجذعخ ف ٙيغٛشح االيخ ٔاإلَغبَٛخ .

ص٥

أيها الرفاق المناضلىن
يا جماهير شعبنا األبي
اٌ يب أحذثّ انغضاح ٔػًالئٓى فً ػشاق انؼشٔثخ ٔ ،يب أحذثزّ انمطشٌخ انشجؼٍخ انؼًٍهخ انخبئُخ انفبسذح انشػُبء انًزآيشح ػهى االيخ ٔٔحذرٓب ٔحرشٌرزرٓرب
ٔرحشسْب ٔاسزمالنٓب َٕٔٓضٓب ٔ ،يب أحذثزّ األَظًخ انذكزبرٕسٌخ انذيٌٕخ انفبسذح انفبجشح فً ألطبس ايزُب ٔيب حشفذ ٔصٔسد ٔظهرهرذ ٔشرٕشرذ ػرهرى
ٔيثهٓب ٔربسٌخٓب ٔرشاثٓب  ،حزى صبس ثؼض أثُبئٓب انٍٕو يٍ ػًالء ٔأرَبة ٔخَٕخ ٌحزفهٌٕ ثٍٕو ٔالدح
ػمٍذح انجؼث  ،ػمٍذح االيخ ٔفكشْب ٔيجبدئٓب ٔلًٍٓب ُ
أثٕ نؤنؤح انًجٕسً ألَّ اسركت جشًٌخ لزم ػًالق انؼشٔثخ ٔاإلسالو فبسٔق االيخ سضً هللا ٔأسضبِ ٌٔ ،مًٌٍٕ نٓزا انفبجش انًجٕسً ضرشٌرحرب ٌرضٔسِٔ
ٌٔزجشكٌٕ ثّ ٔ ،صبس يٍ أثُبئٓب يٍ انؼًالء ٔانخَٕخ ٔانًؤجٕسٌٍ يٍ ٌهؼٍ االيخ ٌٔ ،هؼٍ ػصش انشسبنخ ثشيزّ ٌٔ ،هؼٍ سيٕصِ ٔأثطبنّ ٔأفزارِ انزٌرٍ سضرً
هللا ػُٓى ٔسضٕا ػُّ  ،أٔنئك انزٌٍ يهئٕا انذٍَب ػذال ٔساليب ٔأيُب ٔرحشسا ٔحشٌخ .

أيها الرفاق
يا جماهير االمت الثائرة المنتصرة
ويا حكامها الضالعىن في التآمر عليها
ْزا ْٕ انًششٔع انصفٕي فً انؼشاق انٍٕو ْٔ ،زا ْٕ يُٓجّ ْٔ ،زِ ًْ أْذافّ  ،رجشٌذ األيخ يٍ كم ػٕايم ٔحذرٓب َٔٓرٕضرٓرب ٔسرحرك أسادررٓرب
ٔيثهٓب ٔ ،رشٌّٕ ػمٍذرٓب ٔيجبدئٓب ٔيسح ربسٌخٓب ٔحضبسرٓب ٔ ،لزم اي َضٔع ٔرطهغ السزؼبدح دٔسْب انزبسٌخً انشائذ انًجذع ثٍٍ األيى .
ٔيسخ لًٍٓب ُ

أيها المناضلىن والمجاهدون
يا جماهير االمت الثائرة المنتصرة
يا أحرار العروبت
ْزا ْٕ حبل أيزُب انٍٕو يًثهخ ثُظبيٓب انشسًً انًزمبطغ انًجؼثش انًزخبرل انًزٓبٔي ثم انًزآيش  ،لذ سهى ٔاسزسهى نكم يٍ ْت ٔدة ٌشٌذ انرُرٍرم
يٍ االيخ  ،ثبأليس انمشٌت لذ سأٌزًْٕى كٍف رذاػٕا ْشٔنخ يٍ الصى يغشة االيخ انى الصى يششلٓب ثال حٍبء ٔثال ػضح ٔكشايخ انى لًخ انزآيش ػهرى
شؼت انؼشاق ٔثٕسرّ ٔيمبٔيزّ انًجٍذح ثًجشد إشبسح يٍ يًثم اإليجشٌبنٍخ األيشٌكٍخ انًزصٍُٓخ فً ثالدْى  ،جبءٔا نٍجهسٕا ػهى أشالء انضرحربٌرب ،
ػهى آْبد ٔأَبد يالٌٍٍ األسايم ٔ ،يالٌٍٍ األٌزبو ٔ ،يالٌٍٍ انًششدٌٍ ٔانًٓجشٌٍ ٔ ،يئبد اَالف يٍ انًؼزمهٍٍ ٔانًغٍجٍٍ فً سجٌٕ انؼًالء األرالء
 ،نكً ٌؼطٕا صك انغفشاٌ أليشٌكب ٔاٌشاٌ ٔػًالئٓى ٔأرَبثٓى  ،رجب نكى يٍ ججُبء سػبدٌذ حبشى انمهخ انمهٍهخ يُٓى انزٌٍ نى ًٌٓهٕا انٕاجرت انرمرٕيرً
انذًٌُ رجبِ شؼت انؼشاق .

أيها األخىة والرفاق
أَُب إر َضغ ْزِ انحمبئك أيبو جًبٍْش االيخ انٍٕو ٔطالئؼٓب انثٕسٌخ انثبئشح انًمبرهخ  ،كً رؼً ْزِ انجًبٍْش ثبنخطش انذاْى انزي ٌٓذد االيخ ثربنرفرُربء
ٔانذيبس ٔ ،نكً رزذاػى جًبٍْش االيخ يٍ خالل لٕاْب انٕطٍُخ ٔانمٕيٍخ ٔاإلساليٍخ انى ٔحذح انصف ٔٔحذح انًٕلف ٔٔحذح انكهًخ ٔٔحذح انرًرسرٍرشح
انجٓبدٌخ انكفبحٍخ ٔٔحذح انمزبل ٔ ،اٌ َزُبخى جًٍؼب انى رحشٍذ كم طبلبد االيخ ٔإيكبَبرٓب انٓبئهخ ٔصجٓب فً يؼشكخ انًصٍش انٕاحذ َ ،ؼى سٕف نرٍ
ٌسزثُى َظبو ٔاحذ يٍ أَظًخ االيخ يًٓب دجم ٔطجم َٔبفك ٔيًٓب أٔغم فً انخٍبَخ ٔانؼًبنخ سٍغشق حرزرًرب فرً طرٕفربٌ انصرفرٌٕرخ انرفربسسرٍرخ
انًُفهزخ .

ص٦

أيها الرفاق المناضلىن في وطننا العربي الكبير
اٌ زال االيح انًؿؼ٘ ٔانًرعْٕؼ انٕٛو ٔانًطٛف اٌ نى ٚرصعٖ نّ انثعث انؽقانٔ ٙضاصح ف ٙعؽاق انعؽٔتح ٔاإلقالو  ،عؽاق انعؽٔتح ٔؼقانرٓا انطاندعج
اندٓداظ
ٔ ،غنك تاالَفراذ األضٕ٘ األتٕ٘ انؽفال ٙانسًٛى عهٗ كم لٕٖ االيح انطٛؽج انًداْعج ٔانًُاضهح يٍ انًسٛظ انٗ انطهٛدح ٔ ،ضاصدح عهدٗ اؼ
انًمعـ ف ٙانعؽاق نمٛاو ٔزعج انكفاذ انًكهر انٕاقعح ٔانًعثؽج عٍ أْعاف االيح ف ٙذسمٛك ٔزعذٓا ٔذسؽٚؽْدا ٔذسؽؼْدا ٔاعداظج ظٔؼْدا انؽا دع فدٙ
تٓدػِ انًًٓدح اندهٛهدح ،
انثُاء ٔانرمعو ٔانرطٕؼ ٔانرسؽؼ ٔ ،ال ٚظٍ ازع ف ٙااليح زؿتاً كاٌ أٔ ذٛاؼاً أٔ ذدًعاً أٔ ؾعًٛاً فػاً او يععٛاً لاظؼاً نٕزدعِ تدانُٕٓ
فاٌ ظٍ غنك فٕٓ ٔاْى ٔ ،اٌ نى ٚكٍ ٔاًْاً فٕٓ يكرعؼج ٔ ،اًَا َسراج نهُٕٓ تٓػِ انًكؤٔنٛح انراؼٚطٛح زرٗ انؽضٛع يٍ أتُاء االيح َ ،سراج كم يدٍ
ف ٙؼأقّ َطٕ ًج ٔزًٛح َ ،سراج انٗ كم يٍ غ٘ ؼأ٘ ٔزكًح ٔيٕلف .
فاظعٕا تٓػِ انًُاقثح انعؿٚؿج انكثٛؽج اندهٛهح كم انمٕٖ انمٕيٛح انرمعيٛح انرسؽؼٚح انًُاضهح ف ٙايرُا ٔ ،كم انمٕٖ اإلقاليٛح انٕطُٛدح انًمأيدح نهزدؿٔ
ٔاالزرالل ٔانًُاضهح يٍ اخم انرسؽٚؽ ٔاالَعراق انٗ االقرداتح فٕؼاً انٗ ْػِ انضؽٔؼج انًثع ٛح االقرؽاذٛدٛح انًهسح إلَماغ االيح  ،فاٌ ضًٛؽ االيح انٛدٕو
أٓٚا األضٕج ٔانؽفاق ٚكرصؽش كم أصساب انضًا ؽ انسٛح يٍ أتُا ٓا ْٔى انًال ٍٛٚانػ ٍٚؼٔضدْٕى انُظداو انعؽتد ٙانفاقدع ٔمٛثٓدى عدٍ يٛداظ ٍٚاندٓداظ
ظفاعاً عٍ االيح ٔيثاظ ٓا ٔأْعافٓا ؾيُاً طٕٚال ً  ،زرٗ اَفدؽ ٔاَفدؽخ ْػِ اندًاْٛؽ انٕٛو تٕخّٓ األقٕظ انكانر .
فٓٛا ٚا خًاْٛؽ االيح ٔٚا طال عٓا انثٕؼٚح  ،نمع كاٌ نكى ف ٙؼقٕل هللا ٔؼقٕل االيح ٔزثٛثٓا ٔلا عْا ٔيثهٓا األعهٗ ( صدهٗ هللا عهٛدّ ٔقدهى ) أقدٕج
ٔنٛدف لثدم انٛدٕو نكدى فدٙ
زكُح ٔ ،قرثمٗ ْػِ االيح انًكؽيح ذُٓم يٍ يعْ ٍٛػِ األقٕج انػ٘ ال ُٚضة انٗ ٕٚو انمٛايح ٔ ،انٕٛو ٔعهدٗ األؼ
خًاْٛؽ االيح ف ٙانعؽاق ٔيمأيرٓا انٕطُٛح ٔانمٕيٛح ٔاإلقاليٛح انثاقهح  ،ثى ف ٙخًاْٛؽ االيدح انثدا ؽج فد ٙعدعظ يدٍ ألطاؼْدا أقدٕج زدكُح فدٙ
انعدؽاق يعددؿج انعدصؽ انسدعٚث فدَ ٙدصؽْى
أًٚآَى ٔفٔ ٙعٓٛى ٔف ٙأظا ٓى ٔعطا ٓى ٔصثؽْى ٔف ٙذدٕكهٓى عهدٗ هللا  ،زدرٗ زممدٕا عهدٗ اؼ
انراؼٚط ٙعهٗ انسهف اإليثؽٚان ٙانصٓ َٕٙٛانصفٕ٘ انػ٘ لم يثٛهّ ف ٙذاؼٚص االيح .

أيها المجاهدون
يا جماهير شعبنا األبي في عراق العروبت ورسالتها الخالدة
أيها الرفاق مناضلى البعث
اٌ اصالذ يا افكعِ انزؿاج انثزاج ف ٙتهعَا ٔيدرًعُا ٔ ،يا افكعِ انًفكعٌٔ يٍ عًال ٓى ٔأغَاتٓى ٔخٕاقٛكٓى ال ُٚعدانح اال تردصعٛع انثدٕؼج ٔترأخٛدح
أٔؼاْا ٔذٕقٛع يٛاظُٓٚا ٔزشع كم طالاخ االيح نًكاَعذٓا ٔ ،تًٕاصهح اندٓاظ ف ٙكم يٛاظ ٍٚانسٛاج ٔضاصح ف ٙيٛاظ ٍٚانسٛاج انعاضهٛح نسؿتُدا إلعداظج
تُا ّ عهٗ أقف ٔيُطهماخ عمٛعذّ ٔيثاظ ّ ٔذثٕٚؽِ ٔذصعٛع أظا ّ ٔعطا ّ ٔ ،إلعاظج تُاء انًُٕغج انطال ع ٙاأليثم فٔ ّٛف ٙؼخاندّ ٔفؽقداَّ  ،انًُدٕغج
انػ٘ ذردكع فٔ ّٛف ٙزٛاذّ ٔأظا ّ ٔعطا ّ ٔقٛؽذّ انػاذٛح عمٛعج االيح انمٕيٛح انرمعيٛح انرسؽؼٚح انًردعظج  ،عمٛعج انسؿب ٔيثاظ ّ ٔأْعافدّ ٔيُٓددّ
ٔيثهّ ٔيُظٕيح أضاللّ انشؽٚفح .
انكفاز ٙانثٕؼ٘ ٔلُ ًّٛ
فٛكٌٕ ْٕ انما ع ٔانؽا ع ٔانمعٔج ٔانًثم ٔانؽاٚح انعانٛح ت ٍٛانؽاٚاخ يٍ يٕلعّ ٔيكرٕٖ يكؤٔنٛرّ ف ٙانسؿب ٔ ،يٍ يٕلعدّ ٔيدكرٕٖ يدكؤٔنٛرّ فدٙ
انثٛد ٔانًدرًع  ،تم ٚكٌٕ ْٕ انسؿب كهّ ٔانشعة كهّ ٔااليح كهٓا ٔزرٗ ٚسًم كم صفاخ انطٛؽ ف ٙااليح ٔٚمٕو يمايٓا ف ٙاألظاء ٔانعطاء .
ٔزرٗ َدعظ َٔثٕؼ َُٕٔؼ انسٛاج ف ٙزؿب انؽقانح  ،زؿب انطهٛعح  ،زؿب انؽخال انؽقانٔ ، ٌٕٛزرٗ ٚعدٕظ كًدا كداٌ ٚدٕو ٔنعذدّ االيدح فد ٙاندكاتع يدٍ
َٛكاٌ عاو  7491ثا ؽاً يرًؽظاً عهٗ كم لٕٖ انرطهف ٔانظالو ٔانثزٔ ٙانععٔاٌ ٔانطزٛاٌ .

ص٧

أيها الرفاق المناضلىن في وطننا الكبير
ُزا ُْ هفزبذ الزصس٘ر ّالزدذٗذ ّالزغ٘٘ش الثْسٕ األهثل األّزذ ّال ثذٗل لَ ػلٔ األغالق  ُّْ ،هفزبذ الٌصش الشبهل ّالؼو٘ك لثْسح االه خ ال ب ج شٓ ،
فبى لن ًغزطغ رسم٘ك ُزا الِذف االعؤ ُ ،زا الزسْل البج٘ش ّالجٌبء الدذٗذ الوزدذد لسضثٌب ّػم٘ذرَ ّهٌِدَ ّفبشٍ البفبزٖ هغزٌ ذٗ ي ث بل ذسخ خ
األّلٔ ػلٔ ردشثزٌب الٌعبل٘خ البفبز٘خ الطْٗلخ ثؼذ دساعزِب ثؼوك ّشوْل ّرم٘٘وِب ّالْلْف ثبل لْح ّشدبػخ ػٌذ أخطبئِب ُّفْار ِ ب ل ب ٖ ً ز ؼ ظ
ًّؼزجش هي دسّعِب الجل٘غخ الؼو٘مخ  ،فبى لن ًغزطغ رسم٘ك ُزا الزسْل البج٘ش عْف لي ًغ٘ش ّلي ًدذد فٖ هغ٘شح شؼجٌب ّاهزٌب ّ ،عْف لي ً ز م ذم
خطْح ّازذح الٔ األهبم ردبٍ أُذاف الْزذح ّالسشٗخ ّاالشزشاك٘خ الى فبلذ الشٖء ال ٗؼطَ٘ ثل عٌجمٔ ًشاّذ ّلذ ًزشاخغ كوب زصل فٖ ثؼط ه شاز ل
فٖ
هغ٘شرٌب الٌعبل٘خ الوبظ٘خ ّ ،لذ ًٌسذس هغ الوٌسذسٗي ال عور هللا كوب زصل ّٗسصل الْ٘م للبث٘ش هي األزضاة الغ٘بع٘خ الزٖ ع ج م ذ ال ج ؼ
الظِْس ّالزٖ ػبصشرَ ّصازوزَ فٖ ه٘بدٗي الٌعبل ّالبفبذ عٌ٘ي غْٗلخ  ..اًظشّا الٔ هص٘ش السضة الشْ٘ػٖ الؼشالٖ صبزت الجبع الطْٗل ف ٖ ًع بل
شؼجٌب ّاهزٌب ػلٔ اهزذاد اكثش هي عجؼ٘ي ػبم ك٘ف رِبّٓ ّاًسذس ّرذزشج الٔ اعفل الغبفل٘ي هي الخ٘بًخ ّالؼوبلخ  ،لمذ خبى ًفغَ ّربسٗخَ ّر شاه َ
هن خبى الشؼت ّالْغي  ،هن اًظشّا الٔ زشكخ اإلخْاى الوغلو٘ي فٖ الؼشاق أّال ً هن فٖ ثؼط ألطبس االهخ ك٘ف رِبّد ّرذزشخذ ّرُجذ ث ؼ ٘ ذاً ػ ي
أصبلخ الوٌشؤ ّػي رشاهِب ّربسٗخِب الود٘ذ ّػي ػم٘ذرِب ّسعبلزِب البشٗوخ  ،أهلٌب كج٘ش اى رزشاخغ ُزٍ السشكخ راد الزبسٗخ الطْٗل فٖ الٌعبل ّال ب ف بذ
ّرصسر اًسشافِب ّرْلف اًسذاسُب ّرزْة الٔ هللا ّ ،رطِش ربسٗخِب الزٕ لْهزَ الى فِ٘ب سخبل أخ٘بس ّأهبخذ هؤهٌ٘ي زمبً ُّن الزٗي كبًْا ٗؼل و ْى ال ٌ بط
ػلٔ اهزذاد ربسٗخ هغ٘شرِن  ،اى هي ربة هي الزًت كوي ال رًت لَ ُّ ،ن الزٗي كبًْا ٗؼلوْى الٌبط اى هللا ٗست الزْاث٘ي ّٗست الو ز ط ِ شٗ ي  ..أه ب
السضة الشْ٘ػٖ الؼشالٖ ففٖ سفبلٌب ّأػضاءًب الشْ٘ػ٘٘ي الؼشل٘٘ي الزٗي ًسجِن ًّسزشهِن ًّدلِن الوٌبظل٘ي الثْسٗ٘ي فٖ الدجِخ الْغٌ٘خ ّالم ْه ٘ خ
ّاإلعاله٘خ خ٘ ًش كث٘ش ّخلف صبلر للزصس٘ر ّالزدذٗذ  ،همزٌب ثِن ػبل٘خ ّلْٗخ اًِن لبدسّى ػلٔ الؼْدح الٔ ه٘بدٗي الٌعبل ّالبفبذ ثوب ٗزٌبعت ّر بسٗ خ
زضثِن  ..أزٖ٘ كل الخ٘شٗي فٖ أزضاة االهخ ّلْاُب الْغٌ٘خ ّالمْه٘خ ّاإلعاله٘خ ّ ،ادػُْن الٔ الزثْٗش ّالزصؼ٘ذ ّإداهخ صخ ن ال و ؼ شك خ ّادػ ُْ ن
للزْافك ّالزآلف ّالزْزذ ّثؤٕ ص٘غخ ٗدزوؼْى ػلِ٘ب لشفذ هْسح االهخ الزسشسٗخ الود٘ذح .

أيها الرفاق األعزاء في القيادة القىميت وفي القياداث التي تليها
ل هي هْلؼَ ّهغؤّل٘زَ  ،هغؤّل٘ي ّهؤعغبد الٔ ّظغ الخطػ ّالجشاهح الذل ٘ م خ ّالش به ل خ
اى الوغؤّل٘خ الزبسٗخ٘خ رفشض ػلٌ٘ب اى ًجبدس فْساً ّك ً
ّالؼو٘مخ ّ ،ػلٔ ُذٕ ػم٘ذح االهخ ّاعزشار٘د٘خ الجؼ الشبهلخ ّالؼو٘مخ ثؼ٘ذح الوذٓ  ،إلػبدح ثٌبء السضة الثْسٕ الطل٘ؼ ٖ الش ؼ ج ٖ ال ز م ذه ٖ
االشزشاكٖ زمبً ّ ،ززٔ ًجٌٖ فٖ ُزا السضة الشعبلٖ الخبلذ ّفٖ سخبلَ الوثل األػلٔ ّالٌوْرج األهثل ّالمذّح السغٌخ ً ،جٌٖ المبئذ الشائذ ال ْاػ ٖ
الوجذع فٖ هغؤّل٘زَ ّفٖ أدائَ ّػطبئَ ّ ،ززٔ ًؼْد ثسضثٌب الٔ دّسٍ الثْسٕ الشؼجٖ الطل٘ؼٖ الوجذع الشاشذ فٖ رفد٘ش هْسح االهخ ّل٘بدرِب .
ّاػلوْا أِٗب الشفبق األػضاء اى عش اًزصبساد االهخ الزبسٗخ٘خ البج٘شح ػلٔ اهزذاد ربسٗخِب الطْٗل كبى ٗشربض ػلٔ إػذاد الٌخجخ الط ل ٘ ؼ ٘ خ أّال ً ّ ،إػ ذاد
المذّح ّالوثل ّالشاٗخ الؼبل٘خ ث٘ي الشاٗبد  ،الزٕ ٗوشٖ ػلٔ األسض ّٗشاٍ األخشّى ّٗغزوؼْى الَ٘ ّٗغوؼْى هٌَ ّٗ ،ؤهشّى فَ٘ ّٗزؤهشّى ث َ  ،ف ٘ شّى
ّهثل ّأخالق ّ ،هٌِح كفبزٖ خِبدٕ ل ل ز س شٗ ش ّال ز س شس
فَ٘ الجؼ فٖ اثِٔ صْسٍ ّاعؤ هؼبًَ٘ ٗ ،شّى فَ٘ الجؼ ػم٘ذ ًح ّهجبدئ ّأُذاف ّل٘ن ُ
ّالجٌبء ّٗ ،شّى فَ٘ كل هؼبًٖ الجطْلخ ّالجغبلخ ّالفذاء ّاإللذام ّالصذق ّاإلخالص ّالزفبًٖ ّاإلٗثبس ُ ،بزا كبى زضثٌب أِٗب الشفبق  ُّ ،ب زا ٗ د ت اى
ٗبْى الْ٘م ّغذاً ّثؼذ غذ  ،فِْ ّسٗ ربسٗخ االهخ ّزعبسرِب ّ ُّْ ،سٗ زضة الشعبلخ األّل فٖ رفد٘شٍ لثْسح االهخ ّل٘بدرِب ُ ..بزا ٗدت اى ًؼْد ثم ْح
الٔ زضثٌب الثْسٕ الشؼجٖ االشزشاكٖ الزمذهٖ الزبسٗخٖ الشعبلٖ ّ ،ل٘ظ الٔ السضة الغ٘بعٖ الزمل٘ذٕ الزٕ ٗزصبسع هغ األخشٗي ػلٔ الغ ل ط خ
أّ خبٍ أّ هبل كوب ٗظٌَ الجؼط  ،ػلٌ٘ب فٖ أّل خطْح ًخطُْب اى ًمف ػٌذ ردشثزٌب لجل االززالل ّػلٔ غْل هغ٘شح هْسح روْص الود٘ذح ّ ،لفخ شدبػخ
ّخشٗئخ ّّاػ٘خ ّهغؤّلخ أهبم هللا ّأهبم الزبسٗخ ّأهبم األخ٘بل المبدهخ لذساعزِب ثؼوك ّشوْل ً ،شٓ هب لٌب فِ٘ب فٌؤخزٍ ثمْح اًَ زمٌب الوم ذط  ،اً َ
ربسٗخٌب ّرشاهِب ّإًدبصارٌب الزبسٗخ٘خ ً ،زخز هٌَ ًجشاعبً ًِزذٕ ثَ فٖ هغ٘شح الٌعبل ّالبفبذ ّالزدذٗذ ّاألثذاع ّ ،لبٖ ًشٓ هب ػلٌ٘ب هٌِب ّفِ٘ب فٌز ص ذٓ
لَ ثمْح رصذٕ الشخبل األثطبل الفشعبى الزبسٗخ٘٘ي الشعبل٘٘ي فٌغسمَ رسذ ألذام الوغ٘شح لبٖ ال ٗزبشس أثذاً ّ ،لبٖ ال ٗ ز غ شة ه ٌ َ ش ٘ ئ بً ال ٔ
هغ٘شح الزدذٗذ ّالزثْٗش ّالجٌبء ال فٖ ز٘بلخ السضة الذاخل٘خ ّ ،ال فٖ ه٘بدٗي خِبدًب ّكفبزٌب ظذ اػذاء االهخ  ،ال فٖ خ٘لٌب ّال فٖ األخ٘بل الالزمخ .

ص٨
أيها الرفاق األعزاء
ٌمذ أػذد ل١بدح لطش اٌؼشاق اٌىث١ش ِٓ اٌذساعبد االعزشار١ج١خ ػٓ اٌزجشثخ ٚاٌّغ١شح ػِّٛبً ِٚ ،طٍٛة اٌّض٠ذ ِنٓ اٌنذساعنبد ٚاٌنّنغنب٘نّنبد ِنٓ
ل١بداد اٌحضة ِٚىبرجٗ ِٕٚظّبرٗ ِٕٚبضٍ ٗ١إلغٕبء اعزشار١ج١زٕب اٌشبٍِخ ٚاٌؼّ١مخ ثؼ١ذح اٌّذ٘ ، ٜزٖ ٘ ٟحم١مخ حضثٕب أٙ٠ب اٌشفبق ٘ٚىزا وبْ حضثنٕنب
اٌزبس٠خ ٟاٌشعبٌِٕ ٟز اٌ َٛ١األٚي ٌٛالدرٗ ٚأطاللزٗ ٚال ٠ضاي ٚع١جم ٝاٌ ٝاألثذ ّ٠ثً سٚح االِخ ٚج٘ٛش٘ب ِٚؼذٔٙب األص٠ٚ ، ً١نّنثنً عنش ػنطنبئنٙنب
ٚأدائٙب ٚأثذاػٙب ٚلذسارٙب اٌخاللخ  ،أٗ اٌثٛسح اٌشبٍِخ اٌؼّ١مخ ػٍ ٝاٌزشدٚ ٞاالٔحذاس ٚاٌض١بع ٚاٌزفزذ ٚاٌزّضق اٌز ٞرؼ١شٗ االِخ  ،أٗ اٌنثنٛسح ػنٍنٝ
اٌغضاح ٚاٌجغبح اٌطبِؼ ٓ١ف ٟاالِخ ٚخ١شارٙب  ،أٗ اٌثٛسح اٌىجش ٜػٍ ٝوً ِب أحذثٗ االحزالي ٚػّالئٗ ٚأرٔبثٗ ٚف ٟوً ِ١بد ٓ٠اٌح١بح  ،أٗ اٌثٛسح اٌىنجنشٜ
ػٍ ٝاٌزاد أٚال ً ٚلجً وً شٟء حزُٔ ٝم َٛاػٛجبجٙب ٔٚطٙش٘ب ِّب ٌحك ثٙب ِٓ األٚضبس ٚاألدساْ ِّٚب أصبثٙب ِٓ ضؼف ٠ٚ ٓ٘ٚٚأط ٚلٕٛط ٚ ،حنزنٝ
ٔشفؼٙب اٌِ ٝغز ٜٛاٌّغؤ١ٌٚخ اٌزبس٠خ١خ ٔٚفجش طبلزٙب ٚإثذاػبرٙب ٔٚحطُ وً اٌغذٚد ٚاٌّٛأغ ٚاٌحٛاجض اٌز ٟرؼ١ك أطاللٙب فنِ ٟن١نبد٠نٓ اٌنىنفنبح
ٚإٌضبي ٚاٌجزي ٚاٌؼطبء ٠ذاً ث١ذ ِغ وً اٌم ٜٛاٌخ١شح ف ٟاالِخ اٌز١بس اٌم ِٟٛاٌزمذِ ٟاٌزحشس ، ٞفٕى ْٛوّب وٕب دائّبً أٚي اٌّضحن١نٓ اٌنجنبرٌن١نٓ ٚأخنش
اٌّغزف١ذ٠ٚ ، ٓ٠ى ْٛحضثٕب وّب وبْ لبئذاً ٌّغ١شح االِخ ف ٟاٌجزي ٚاٌؼطبء ٚاٌزضح١خ ١ٌٚظ ف ٟاالعزحٛار ٚإٌّ١ٙخ ِ ..طٍٛة ِٕب اٌ َٛ١أٙ٠نب اٌنشفنبق
ٚثؼذ اٌزجشثخ اٌٛاعؼخ ٚاٌخجشح اٌؼّ١مخ اْ ٔصً ِٓ لطؼٕب ِٓ ٘زٖ اٌمٔٚ ٜٛؼف ٛػٓ ِٓ ظٍّٕب ٔٚحغٓ ٌّٓ أعبء إٌٕ١ب ٚخبصخ اٌ ٝإخٛرٕب ف ٟاٌنزن١نبس
اإلعالِ ٟاٌٛطٕ ٟاٌّؼزذي اٌّجب٘ذ  ،وً رٌه ِٓ اجً اعزٕفبس طبلبد االِخ ٚرؼجئزٙب فِ ٟؼشوخ اٌّص١ش اٌٛاحذ ٌشؼت اٌنؼنشاق اٌنؼنظن١نُ أٚال ً ثنُ
ٌشؼت فٍغط ٓ١اٌّجب٘ذ اٌجطً ثُ ٌشؼت االِخ اٌّج١ذ ح١ث ِب رذٚس ِؼبسن اٌزحش٠ش ٚاالعزمالي ٚاٌجٕبء ػٍ ٝأسضٙب اٌطب٘شح .

يا جماهير امتنا في الوطن الكبير
اْ ِب ٠جش ٞاٌ َٛ١ف ٟاٌؼشاق ثؼذ االٔزصبس اٌزبس٠خٌّ ٟمبِٚزٗ اٌٛطٕ١خ اٌجبعٍخ ػٍ ٝل ٜٛاٌغض ٚاٌّغٍحخ ِ ٛ٘ ،حبٌٚخ خط١شح ٌٍغب٠خ رغزٙذف رنذِن١نش
اٌؼشاق ٚرفز١زٗ ٚرمذٌ ّٗ٠مّ ً
خ عبئغخ اٌ ٝا٠شاْ اٌصف٠ٛخ ٌززخز ِٕٗ لبػذح ٌالٔطالق اٌ ٝاالِخ ٌ ،ى ٟرفؼً ف ٟألطبس٘ب ٚشؼجٙب ٚأسضٙب ٚخ١شارٙب ونّنب
فؼٍذ ف ٟاٌؼشاق .
ٚأ ٟف٘ ٟزٖ إٌّبعجخ اٌزبس٠خ١خ اٌىج١شح ٌِٛ ،ذ اٌجؼث اٌزبس٠خ ٟاٌشعبٌِٕٚ ٟبعجخ غض ٚثٛسرٗ اٌّج١ذح ٚ ،احزالي ثٍذ اٌزجنشثنخ اٌنثنٛس٠نخ اٌنزنمنذِن١نخ
اٌزحشس٠خ ٌالِخ ٌِٛ ،ذ ٘زا اٌحضة اٌز ٞج١شذ ػٍ ٗ١اإلِجش٠بٌ١خ األِش٠ى١خ ف ٟاطبس اٌحٍف اٌثالث ٟاٌش١طبٔ ٟاٌمزس ِغ اٌص١ٔٛ١ٙخ اٌؼبٌّ١خ ٚاٌصنفن٠ٛنخ
اٌفبسع١خ ٚوً ل ٜٛاٌشش ٚل ٜٛاٌجغٚ ٟاٌؼذٚاْ ف ٟاألسض ٌ ،زٛلف ثٛسرٗ اٌٛطٕ١خ اٌم١ِٛخ اإلٔغبٔ١خ اٌزمذِ١خ اٌحضبس٠خ اٌزحشس٠خ اٌز ٟأسػجذ اٌجنّن١نغ
 ،أسػجذ اإلِجش٠بٌ١خ ٚألضذ ِضبجغ إعشائِ ً١خٍت اٌص١ٔٛ١ٙخ ف ٟاِزٕب ٚػٍ ٝأسضٕب ٚسوؼذ اٌفشط اٌصف ٓ١٠ٛف ٟاػظُ ِٕبصٌخ ربس٠خ١خ ٌالِخ  ..فنٟ
٘زٖ إٌّبعجخ ألٛي ٌىً اٌؼبٍِ ٓ١ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌغ١بع١خ اٌّخبثشار١خ ٚ ،ف ٟحىِٛخ االحزالي اٌؼٍّ١خ اْ اٌؼٍّ١خ اٌغ١بع١خ لذ ج١شد ثبٌىبِنً اٌن١نَٛ
إل٠شاْ  ٟ٘ٚرٕفز اخطش ِششٚع ٌٍفشط ػٍ ٝاِزذاد ربس٠خ ج١شر ُٙاٌّشؤِٚخ ِغ االِخ ثٙذف اثزالع اٌؼشاق ثُ رذِ١نش االِنخ ٚ ،اٌغن١نٕنبس٠نِ ٛنؼنشٚف
ِٚىشٛف ِٚؼٍٓ ٠ؼشفٗ جّ١غ اٌؼبٍِٚ ٓ١اٌّزٛاجذ ٓ٠ف ٟاٌؼٍّ١خ اٌغ١بع١خ ٠ٚ ،ؼشفٗ اٌؼشة اٌحىبَ ٚاٌّحى٠ٚ ، ٓ١ِٛؼشفٗ اٌؼبٌُ وٍٗ  ،فنال رنخنذػنٛا
أٔفغىُ أٙ٠ب اٌؼشال. ْٛ١
( اٌنثنٛسح اإلعنالِن١نخ
ألٛي ٌّٓ ف ٟساعٗ ٚلٍجٗ ٚضّ١شٖ رسح ِٓ ٚطٕ١خ ٔٚخٛح ٚشّ١خ ٚحّ١خ ٚ ،ألٛي ٌجّ١غ اٌؼشال ٓ١١اْ ِششٚع ِب ٠غّ ٝثن
ٚرصذ٠ش اٌثٛسح ) لبدَ ػٍ ٝوً ث١ذ ِٓ ثٛ١د اٌؼشال٠ ٓ١١غزٙذف أِش ٓ٠ال ثبٌث ٌّٙب أِب اٌفشعٕخ ٚاٌخّأٔخ أ ٚلزً اٌشجبي ٚأزٙبن اٌحشِبد ٚاعزنجنبحنخ
اٌذِبء  ،فبْ ٌُ رزٛحذٚا ٚرٕظّٛا صفٛفىُ فٍ١غزؼذ وً ث١ذ ٌٍذفبع ػٓ ػم١ذرٗ ٚحشِبرٗ ِٚمذعبرٗ  ،ػٓ ٔغبئٗ ٚثٕبرٗ ٚأخٛارٗ  ِٓٚ ،أساد اْ ٠زجنٕنت
٘زٖ اٌّص١جخ ٚاٌّحٕخ ٚاالِزحبْ اٌؼغ١ش اٌمبدَ ال ِحبي فٍٍ١زحك ِغ سوت اٌّمبِٚخ ِٚغ ا ٞفص ِٓ ً١فصبئٍٙب ٚ ،وً فصبئٍٙب خ١شح ِٚنجنب٘نذح  ،أٚ
ٌٍ١زحك ِغ اٌّؼبسضخ ٚجّب٘١ش٘ب ٌٚ ،زٍزحُ اٌفصبئً اٌجٙبد٠خ ٚاٌّؼبسضخ اٌٛطٕ١خ ػٍ ٝلبعُ ِشزشن غب٠خ ف ٟاألّ٘١خ ٚاٌح٠ٛ١نخ ٚاألٌٚن٠ٛنخ ٘ٚ ،نٛ
رحط ُ١اٌّششٚع اٌفبسع ٟف ٟاٌؼشاق لجً اْ ٠غزفحً ف١زطٍت آٔزان ِض٠ذاً ِٓ اٌذِبء ٚاٌذِبس ٚ ..إٔب اٌ٠ َٛ١ب أثٕبء شؼجٕب األثٔ ٟضغ ٘زٖ اٌحنمن١نمنخ
أِبَ اٌحىبَ اٌؼشة أٚال ً الٔ ُٙال صاٌٛا اٌ ٝاٌ َٛ١ششوبء ف ٟاٌجشّ٠خ إال ِب سحُ سثٌٕ ، ٟضؼ ُٙأِبَ اٌشؼت اٌؼظ ُ١اٌغبضت اٌثبئش ف ٟأِزٕب ٚجٙبً ٌٛجنٗ
ٌٕٚ ،ضؼ ُٙأِبَ اٌزبس٠خ اٌز ٞال ٠شحُ ٚجٙبً ٌٛجٗ ٌٕٚ ،م ُ١ػٍ ُٙ١اٌحجخ أِبَ اٌز ٞال رخف ٝػٍ ٗ١خبف١خ ٠ ،ؼٍُ ِب رٛعٛط ثٗ أفغنٙنُ ٘ٚن ٛالنشة
اٌ ِٓ ُٙ١حجً اٌٛس٠ذ  ٛ٘ٚ ،عش٠غ اٌحغبة شذ٠ذ اٌؼمبة .

ص٩
خ ٔيؼبضض ً
فُقٕل نهحكبو انؼطة أَُب انٕٛو ف ٙانؼطاق يقبٔي ً
خ ٔشؼجبً ػطاقٛبً ػطثٛبً أثٛبً  ،اٌ يؼطكزُب انٕٛو ٔطُٛخ قٕيٛخ إَؽابَاٛاخ ياغ اٚاطاٌ انفايإٚاخ
يجبشط ًح ٔ ،ال ٔجٕز نهغعاح فبػم ٔيؤثط ػهٗ األضض ٔ ،ال ٔجٕز نٓى حزٗ ذبضج انؼطاق  ،ف ٙكم األيٕض انز ٙررص انؼطاق ٔ ،إًَب ؼهًٕا ثاهاسَاب اناٗ
انيطغ انفئٕٔ ٍٛٚفق يؽبٔيبد ٔيحبصفبد ٔاريبقبد يشجْٕخ ٔيطٚجخ ٔيساَخ ػهٗ حؽبة انؼطاق ٔشؼجّ ٔايزّ  ،فال َقاجام ياٍ أحاسكاى أٚآاب
انحكبو يمء األضض أػصاض ثؼس اَزفبض انًقبٔيخ ػهٗ انغعاح ٔثؼس ْطٔثٓى يٍ انؼطاق ٔ ،ؼززحًهٌٕ كم انًؽؤٔنٛخ أيبو جًبْٛاط االياخ اناراب اطح فاٙ
أقطبضكى ثى أيبو شؼت انؼطاق ٔيقبٔيزّ انٕطُٛخ ٔانقٕيٛخ ٔاإلؼاليٛخ  ،ثى أيبو هللا انقٕ٘ انؼعٚع .
أيب َحٍ شؼت انؼطاق انًجٛس صبحت انزبضٚد انطٕٚم انًٕغم ف ٙانقسو  ،صبحت انحضبضاد اإلَؽبَٛخ انربنسح ٔانطؼبالد انؽًبٔٚخ ٔاألضضٛاخ ياؼابً ،
ٔانًرم  ،صبحت انحًٛخ ٔانُرٕح ٔانًٓخ اإلًٚبَٛخ انؼبنٛخ  ،ؼًٛض ٙثؼٌٕ هللا انقٕ٘ اناؼاعٚاع فا ٙجآابزِ ذاها
صبحت انًجبزئ اإلَؽبَٛخ ٔانقٛى
ُ
يقبٔيزّ انجبؼهخ ًٚسْب ثكم يقٕيبد انًطبٔنخ ٔانزفؼٛس حزٗ انُفط انشبيم ٔانزحطٚط انكبيم ٔ ،حزٗ ٚؼٕز انؼطاق كًب كبٌ طهٛؼ ً
خ ف ٙيؽٛطح االياخ
َحٕ أْسافٓب انكجطٖ ٔ ،حزٗ ٚؼٕز شؼت انؼطاق ثقٛبزح طال ؼّ انرٕضٚخ انز ٙؼبًْذ ف ٙرحطٚطِ انٗ ثُبء رجطثخ االيخ انٕطُٛخ انقٕياٛاخ اإلَؽابَاٛاخ
انٓبزٚخ انطاشسح ػهٗ أضضّ انطبْطح ٔ ،ؼُٛزفط ْصا انشؼت انؼظٛى حزًبً ثؼٌٕ هللا ٔثشٓبزح ٔزالنخ كم انحقب ق ٔانقٕاَٛاٍ انؽاًابٔٚاخ ٔاألضضاٛاخ
انز ٙػطفٓب األَؽبٌ .
ٔنُٛظط يٍ ضؼيذ قٕرّ ْٔجطذ ًْزّ َٔيص صجطِ ٔقهذ حٛهزّ انٗ انقطآٌ انكطٚى ٔٚقطأ جٛساً فؽٛجس رهك انحقب ق ٔانقٕأَ ٍٛاضحخ ٔضٕح انشًاػ
ح ًّ
ماب ََاهَا اَا َُاب ََ ا ا
ٔكَبٌَ َ
ف ٙضاثؼخ انُٓبض  ،فأٌ انقٕ٘ انؼعٚع جم جالنّ قس رؼٓس نؼجبزِ انًؤئُ ٍٛانًجبْس ٍٚثبنُفط انًؤظض  ،فقبل ٔقٕنّ انحق ۩ َ
ٍَِ ۩ ٔقبل جم شأَّ ۩ إٌِا يَ اُ ا كى انهَّّ َ
فال َ
ى ۩ ٔ ،نٛصْت انٗ ربضٚد انؼطاق ٔربضٚد االيخ ٔربضٚد انشؼٕة ػبيخ  ،فؽٛجاس راهاك
ا انً اؤ ِ
غبن َ
يُ َ
ِب نَك ا
انحقب ق ٔانقٕاَ ٍٛانز ٙرفطخ ٔرفسع ثشٓبزرٓب نشؼت انؼطاق انؼظٛى ٔيقبٔيزّ انجبؼهخ ثبنُفط انشبيم ٔانؼًٛق ٔانًحزى ٕٚٔ ،يئ ًص ال ُٚيغ َاياؽابً
أًٚبَٓب نى ركٍ أيُذ يٍ قجم أٔ كؽجذ ف ٙأًٚبَٓب ذٛطا ٕٚٔ ،يئ ًص ال ُٚيغ انظبنً ٍٛيؼصضرٓى ٔال ْى ُٚؽزؼزجٌٕ ٕٚٔ ،يئ ًص ؼٛؼهى انصٚاٍ ظاهاًإا ا٘
يُقهت ُٚقهجٌٕ ٔ ،ف ٙانجبَت األذط انًشطق ؼٛيطح انًؤيٌُٕ ثُفط هللا ُٚ ،فط يٍ ٚشبء ْٕٔ انؼعٚع انطحٛى ٔ ،ػس هللا ال ٚره هللا ٔػاسِ ٔناكاٍ
اكرط انُبغ ال ٚؼهًٌٕ .
تحَت ٔتمذي ٔاَتزاز ب جبل انًمبٔيت صُبع انتبريخ انجذيذ انًجَذ .
تحَت خبن ت ألرٔاح شٓذائٓب ٔفي طهَعتٓى شَٓذ انحج األكب انمبئذ صذاو حسٍَ .
تحَت ٔتمذي ألس اْب ٔيعتمهَٓب ْٔى يئبث األنٕف في سجٌٕ انغزاة ًَٔالئٓى ٔحهفبئٓى .
تحَت نشعب انع اق انثبئ ان افض نالحتالل ًَٔالئّ ٔأرَببّ .
تحَت ٔتمذي ٔاَتزاز انى كم يٍ يذ يذا َظَفت ش يفت صبدلت ٔيخه ت انى انًمبٔيت داخم انٕطٍ ٔخبرجّ .
تحَت خبن ت ن فبق انمَبدة في سجٌٕ حكٕيت االحتالل طبرق َزيز ٔرفبلّ .
تحَت خبن ت يهؤْب انًحبت ٔانٕفبء نهمبئذ انًؤسس احًذ يَشَم َفهك ٔرفبلّ األٔائم .
تحَت يهؤْب انًحبت ٔانٕفبء نهمبئذ انجسٕر صذاو حسٍَ ريز انشجبَت رحًّ هللا َهَّ جًَعب .

ٔف ٙذزبو ْصِ انطؼبنخ أٔ ْصا انرطبة أٔ ْصِ انكهًخ أٔ ْصا انحسٚث أٔجّ ضؼبنخ قفٛطح ٔيٕجعح انٗ ػهًبء االيخ  ،ػهًبء انسٔ ٍٚانشطٚؼاخ اناصٚاٍ
أجهٓى ٔأٔقطْى ثم ٔأكٍ نٓى كم انًحجخ ٔانزقسٚط نٛػ انٕٛو فقظ ثم يُص َشأر ٙاألٔنٗ ف ٙانحٛبح قجم انؽٛبؼخ ٔانُضبل ٔانجٓبز ٔانٗ ٕٚيُب ْاصا
ٔ ،انطؼبنخ انقفٛطح يٍ ثؼسْى يٕجّ انٗ شؼت االيخ انؼطثٛخ  ،ايخ انطؼبنخ انربنسح انربرًخ يٍ انًحٛظ انٗ انراهاٛا  ،ثاى اناٗ شاؼإة االياخ
اإلؼاليٛخ ف ٙيشبضق األضض ٔيغبضثٓب  ،نٛحكى شؼت االيخ انؼطثٛخ انًجٛس ٔانشؼٕة اإلؼاليٛخ ػهٗ زٔض ْؤالء انؼهًبء انًؼٛت ف ٙيؼطكاخ االياخ
ًبء ۩ فب ٍٚذشٛزكى هلل ف ٙيٕقيكاى ياٍ ياؼاطكاخ
شى انهَّ َ
ٍِ ِ
َبَب ِد ِِ ا انعهَ َ
ًب يَخا َ
يغ أػسا ٓب ف ٙانؼطاق ٔ ..أشكطْى نقٕنّ ؼجحبَّ ٔرؼبنٗ ۩ إََّ َ
ّي ا
شؼت انؼطاق ٔ ،أشكطْى كى قطأٔا ٔزضؼٕا ػٍ صيبد انًُبفقٔ ٍٛؼًبرٓى ٔيفٛطْى األظهى ف ٙانسَٛب ٔاألذطح ٔ ،كاى قاطأٔا ٔزضؼإا ػاٍ صايابد
ٔؼًبد انفبزقٔ ٍٛانفسٚقٔ ٍٛانًرهفٔ ٍٛانشجؼبٌ انص ٍٚال رأذصْى ف ٙهللا نٕيخ ال ى ٔ ،كى ػطفٕا ػٍ يطارجٓى ٔيُبظنٓاى ٔزضجابرآاى ٔ ،ناكاٙ
ٚؼطفٕا حجى انرطٛئخ انز ٙاضركجْٕب ثحق انؼطاق ٔشؼجّ انؼطث ٙانًؽهى ف ٙانسَٛب ٔاألذطح ٔ ،اكزي ٙثٓص ٍٚانًرهاٛاٍ الَآاى ػاهاًابء ٔياراقاياٛاٍ
ٔٚيًٌٕٓ .

ص۰۱
فألٛي ِب ٌىُ أٙ٠ب اٌؼٍّبء لذ لّ١زُ اٌذٔ١ب  ٌُٚرمؼذ٘ٚب ػٍ ٝخّسخ ا٢الف أ ٚػطشح ا٢الف ػض٠ضح ػٍ ٝلٍٛثٕب ِٓ أثٕبء ٌ١ج١ب اٌذج١جخ ٔٚ ،ذٓ ِذزضٔٚزْٛ
ػٍٚ ُٙ١ال ٠زٍفظ أدذاً ِٕىُ ثىٍّخ ِٛاسبح ٚادذح ٌطؼت اٌؼشاق اٌؼظ ُ١اٌز ٞسفه االدزالي اإلِجش٠بٌ ٟاٌص ٟٔٛ١ٙاٌصف ٞٛدَ ِب ٠مشة اٌزّزٍز١زٔٛز١زٓ
ِٓ أثٕبئٗ اٌجشسح  ،أٌ١س ضؼت اٌؼشاق ضؼجبً ِسٍّبً  ،أٌ١س ضؼت اٌؼشاق ضؼجبً ػشث١بً ٚف١بً الِزٗ ٚسوٕبً أسبس١بً ِٓ أسوبٔٙب .
أٙ٠ب اٌؼٍّبء فِ ٟؼشوخ غضح اٌؼض٠ضح اٌجطٍخ  ،اٌّؼشوخ األخ١شح ألّزُ اٌذٔ١ب  ٌُٚرمؼذ٘ٚب ِٓ اٌؼٚ ً٠ٛاٌصشار ٚإٌّبصشح  ،لذ فشدٕب ٚسؼذٔزب ثزّزٛالزفزىزُ
٘زٖ ٚلذ ِش ػبَ ٚادذ ػٍ ٝضؼت اٌؼشاق ِٓ األػٛاَ اٌزسؼخ اٌؼجبف ٠سفه ف ٗ١دَ اٌف ػشال ٟأ٠ ٚض٠ذ ١ِٛ٠بً أِبَ أػٕ١ىُ ٚ ،وبْ اٌّزطزٙزذ ِزؼزٍزٓ
ِٚشئ ٟصٛس ًح ٚصٛربً ػٍ ٝوً فعبئ١بد اٌى ِٓٚ ، ْٛوً أغ١بفٗ ض١جبً ٚضجبٔب  ،سجبال ً ٔٚسب ًء ٚأغفبي ٚ ،رسزجبح ثغذاد اٌؼض٠ضح ٚد٠بٌزٚ ٝر ٞلزبس ٚٚاسزػ
ٚثبثً ٚ ٜٕٛ١ٔٚاٌجصشح ٚوً ِذْ اٌؼشاق ٚ ،ال ٠ذشن أدذاً ِٕىُ سبوٕبً  ..فأ ٓ٠وٕزُ  ِّٓٚوٕزُ رخبفٚ ْٛرخطٚ ، ْٛأ٠زٓ ر٘زت ػزٍزّزىزُ ٚأ٠زٓ ٘زٟ
خط١زىُ هلل ٠ب ػٍّبء ٚأ ٟ٘ ٓ٠اٌعشٚسح اٌذ١ٕ٠خ اٌز ٟوٕزُ رزذج ْٛثٙب دائّبً ػٕذِب ٠ع١ك ػٍ١ىُ ٠ٚذبصشوُ ِذٛس إٌفبق ٚدائشرٗ  ،دبض ٝاٌزخز١زش٠زٓ
ِٕىُ  ُ٘ٚلٍخ لٍٍ١خ لذ دفظ ُٙهللا ٚأدٚا جض ًء ِّب ػٌٍٍ ُٙ١ؼشاق ٚضؼجٗ  ،غذاً س١سأٌىُ سة اٌسّبٚاد ٚاألسض ٠ٚذبسجىُ  ٛ٘ٚسزش٠زغ اٌزذزسزبة
ٚضذ٠ذ اٌؼمبة ِ ،برا سزمٚ ٌْٛٛثأ ٞاألػزاس سزؼززس. ْٚ
ٚاٌ َٛ١ف ٟسٛس٠ب اٌذج١جخ ٔذٓ ٚأ٠بوُ ِغ اٌطؼت اٌسٛس ٞاٌطم١ك ِٚغ دمٛلٗ اٌّطشٚػخ ِٚغ أزفبظزٗ اٌسٍّ١خ اٌجبسٍخ ِ ،ب ٌىُ ل١زّزززُ اٌزذٔز١زب
ػٍ ٝإٌظبَ اٌسٛس ٌُٚ ٞرمؼذ٘ٚب دزٚ ٝصٍزُ اٌ ٝرج١١ص اٌجٛ١ش ػٍ ٝسٛس٠ب ٚغض٘ٚب ِٚسخ ضؼجٙب ِٓ األسض وّب دصً ف ٟاٌؼشاق ١ٌٚج١ب ِزٓ
لجً ٌٛ ،ال اْ أِ١شوب ٚإٌبر ٛسفعٛا ٘زا اٌزٛجٗ ٚوبٔٛا اسدُ ثبٌطؼت اٌسٛسِٕ ٞىُ وٕز١جخ ٌّٛلف١ٌٚ ُٙس وذم١مخ  ،الْ أِ١شوب ٚإٌبرز ٛفز ٟدزمز١زمزخ
ٔٛا٠بُ٘ ٠شغج ْٛثسذك اٌطؼت اٌسٛسٚ ٞرذِ١ش د١برٗ ٚرفز١ذ أسظٗ ٌٚىٕ ُٙخسئٛا غ١ش لبدس ٓ٠اٌ َٛ١ثؼذ اْ سذمٛا ف ٟاٌؼشاق ٚأفزغزبٔسزززبْ فزأ٠زٓ
وٕزُ ثبألِس .
ٚاٌ َٛ١أٙ٠ب اٌؼٍّبء أدذصىُ ػٓ ضؼت اٌؼشاق اٌز٠ ٞزثخ ِٓ اٌٛس٠ذ اٌ ٝاٌٛس٠ذ ٚ ،اٌّٛظٛع رذذ اٌسذك ٚاٌّذك ٚاالجزضبس ػٍ ٝاِزذاد رسغ سزٕزٛاد
ِشد ػجبف لذَ فٙ١ب ٍِ ٟٔٛ١ض١ٙذ إال لٍ١ال ً  ً٘ٚ ،رذسوٚ ْٛرؼ ْٛدجُ اٌّؤاِشح ػٍ ٝدٕ٠ىُ ٚثٍذوُ ٚضؼجىُ ف ٟاٌؼشاق ٚف ٟألزطزبسوزُ  ،اْ أٚي
اٌّسزٙذف ٓ١ف ٟاٌؼشاق اٌ ٛ٘ َٛ١دٕ٠ىُ اإلسالِ ٟاٌذٕ١ف ٚػشٚثزىُ اٌّج١ذح ٚ ..أٚوذ ِشح أخشٌ ٜجّب٘١ش االِخ ٚلٛا٘ب إٌّبظٍخ اٌضبئشح ظذ اٌزظزٍزُ
ٚاٌطغ١بْ ٚاٌجٛس ٚاٌزؼسف ٚاٌفسبد  ،إٔٔب ف ٟاٌجؼش ٚاٌّمبِٚخ ِغ جّب٘١ش االِخ ِٚغ أزفبظبرٙب ٚصٛسارٙب ٚ ،ف ٟغٍ١ؼخ جّب٘١ش٘ب اٌضبئشح ظزذ اٌزذزىزبَ
اٌطغبح اٌجغبح اٌفبسذٌ ، ٓ٠ىٓ ِغ رذز٠شٔب اٌطذ٠ذ ِٓ اْ رزخز ٘زٖ االٔزفبظبد ٚاٌضٛساد ٚسٍ١خ ٚغطبء ٌّض٠ذ ِٓ اٌس١طشح االسزؼّبس٠خ ػٍ ٝاِزززٕزب ،
ٚاٌِ ٝض٠ذ ِٓ ٔٙت صشٚارٕب ٚاسزجبدخ أسظٙب ٚأزٙبن دشِبرٙب ٌّٚ ،ض٠ذ ِٓ اٌزمسٚ ُ١اٌزفز١ذ وّب دصً ف ٟاٌؼشاق ١ٌٚج١ب  ،فٍ١ذزس اٌضٛاس اضزذ اٌزذززس
ِٓ اٌّؤاِشح اٌىجش ٜاٌز ٟرجزبح االِخ اٌ. َٛ١
ٚثٙزٖ إٌّبسجخ اٌزوش ٜاٌخبِسخ ٚاٌسزٌٌّٛ ٓ١ذ اٌجؼش إٔ٘ئ ضؼجٕب اٌٚ ّٟٕ١اد ٗ١١ػٍٚ ٝػ ٗ١اٌؼبٌٚ ٟإدساوٗ ٌذجُ اٌّؤاِشح ػٍ ٝثٍزذٖ ٚسجزٛػزٗ
اٌ ٝاٌؼمً ٚاٌذىّخ  ٛ٘ٚ ،اٌّؼشٚف ثبٌذىّخ ٚٚلٛفٗ ثذضَ ػٕذ اٌّصبٌذخ ٚاٌٛفبق ٚدمٓ اٌذِبء ٚلطغ اٌطش٠ك ػٍز ٝوزً اٌزمز ٜٛاٌزّزززشثصزخ ثزبألِزخ
ٚس١بدرٙب ٚدشِبرٙب ِٚمذسبرٙب  ..إٔ٘ئ وً األغشاف اٌّؤرٍفخ ٚوً ِٓ سبُ٘ ف ٟرذم١ك ٘زا اإلٔجبص اٌىج١ش ٚ ،أد ٟأخ ٟاٌزمزبئزذ اٌزؼزشثز ٟاٌزىزجز١زش
اٌط ُٙصبدت إٌخٛح ٚاٌغ١شح ٚاٌذّ١خ خبدَ اٌذشِ ٓ١اٌطش٠ف ٓ١اٌٍّه ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ػٍِ ٝب ثزٌٗ ِٓ جٙذ وشِ ُ٠جبسن ٌزذم١ك ٘زا اإلٔزجزبص
ً  ،جؼٍٙب هللا ف١ِ ٟضاْ دسٕبرٗ .
اٌزبس٠خ ٟاٌىج١ش  ،اٌز ٞأمز ثٗ اٌ ِٓ ّٓ١دِبس ٚرفز١ذ وبْ ِذزّ ً
رذ١خ خبصخ اٌ ٝػٍّبء االِخ اٌز ٓ٠دفظ ُٙهللا ِٓ اٌفزٕخ فٍُ ٠خٛظ٘ٛب ٚ ،أدٚا ِب ػٍٚ ِٓ ُٙ١اجت دٚ ٟٕ٠ضزشػز ٟرزجزبٖ اٌزّزمزبِٚزخ اٌطزؼزجز١زخ
اٌّسٍذخ ف ٟاٌؼشاق وّب ٠جت ٚ ،خبصخ ثؼط ػٍّبء اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌسؼٛد٠خ ٚاٌٚ ّٓ١اٌسزٛداْ ٚسزٛس٠زب ٚاألسدْ اٌز ٝجزبٔزت ػزٍزّزبء اٌزؼزشاق
اٌّجب٘ذ ٓ٠ثأِٛاٌٚ ُٙأفس ُٙف ٟسج ً١هللا ٚ ،اٌز ٓ٠لذِٛا لٛافً ِٓ اٌطٙذاء .
دِزُ ٌٍٕعبي ٚاٌجٙبد ٠ب سفبق اٌؼم١ذح ٚاٌسالح فِ ٟمبِٚزٕب اٌٛغٕ١خ ٚاٌم١ِٛخ ٚاإلسالِ١خ ٚف ٟلٛارٕب اٌّسٍذخ اٌجبسٍخ .
ٚاٌٍِ ٝزم ٝاسزىّبي إٌصش اٌطبًِ ٚاٌؼّ١ك ف ٟثغذاد إٌّصٛسح ثئرْ هللا .
ٚاٌسالَ ػٍ١ىُ ٚسدّخ هللا ٚثشوبرٗ
في السابع مه ويسان ٢۱۰٢
بغداد المىصورة بالعز بأذن هللا

ص۱۱

املالكي يف طهران
أ.د .ضرغام الدباغ
يارا ًٚكٍ أٌ َرٕلع يٍ صٚاسج ( سئٛس انٕصساء ) َٕس٘ تاضا انًانك ٙنطٓشاٌ ٔذسذٚذاً ف ٙيثم ْزِ انظشٔف انعشالٛح ٔانعشتٛح ٔانذٔنٛح ..؟
عشالٛاً سُضطش نططة أ٘ ازرًال أٌ ذطرًم انًسادثاخ عهٗ ْايص االخرًاعاخ األيشٚكٛح  /اإلٚشاَٛح ف ٙتغذاد  ،سغى أٌ نأليش دالالذّ انعععذٚعذج
إال أَّ خاسج إطاس تسثُا ٔ ،لذ عضص لُاعرُا يا أدنٗ تّ خثٛش إٚشاَ ٙز ٍٛسد تاسرُكاس عهٗ سؤال ٔخّ إن ّٛتاأليس تمٕنّ  :أٌ انًانك ٙألعم يعٍ أٌ
ٚثسث انًهف انُٕٔ٘ ٔانًسادثاخ األيشٚكٛح يع طٓشاٌ ْٔ ،زا انرعهٛك يؤسف ٔٚخذش انسٛادج انعشالٛح تٕضٕذ ذاو  ،تاإلضافح إنٗ افرعمعاسِ ألتسعظ
انهٛالاخ انسٛاسٛح ٔانذتهٕياسٛح .
وال ًزيد ًحي وال غيزًا أى يصدق أى للزيارة أهداف تتعلق بوؤتوز القوت العزبي الذي أًعقد ببغداد دوى حظ قليل هي الٌجاح .
ٔزصش انخثٛش اإلٚشاَ ٙخذٔل أعًال صٚاسج انسٛذ انًانك ٙتانطؤٌٔ انعشالٛح  ْٕٔ ،يا َشخسّ أٚضا  ..فانًانك ٙلصذ طٓشاٌ ْٕٔ ٚشٚذ ذعثعةعح انعمعٕٖ
انعشالٛح نًصهسرّ ف ٙصشاعاذّ يع اطشاف انعًهٛح انسٛاسٛح انًسرعشج يُز فرشج غٛش لصٛشجُٚ ْٕٔ ،اضذْا أٌ ذعضص يٕلفّ .
ٔ غٛشَا أٌ ٚعرثش أٌ انضٚاسج نٓا عاللح تًؤذًش انمًح انعشت ٙانٕال
انًانكٚ ٙشٚذ ذدٛٛش يٕالف ٔأصٕاخ ذهك انمٕٖ انر ٙإلٚشاٌ دانح عهٓٛا يٍ أزضاب ٔزشكاخ نسطذْا ف ٙخثٓرّ انر ٙذضعضعد زرٗ ضًٍ زعهعفعاء
األيس انمشٚة تاإلضافح عهٗ انخصٕو انرمهٛذ .. ٍٛٚفاندثٓح انكشدٚح أصٛثد تؤضشاس ٚصعة إصالزٓا َ ،اْٛك عٍ عاللاخ ْطعح يعع زعهعفعاء يعٍ
انمٕٖ انسٛاسٛح انر ٙآَاسخ ٔٚصعة إعادج انهسًح إنٓٛا تسثة انغهٕ ف ٙانعذأج ٔكٛم انرٓى انرٚ ٙصعة انرشاخع عُٓعا ٔيعٍ يعفعشداذعٓعا ٔضعع
انمضاء انعشال ٙف ٙخثٓاخ انًٕاخٓح انسٛاسٛح يًا أنسك انضشس تانًٕلف انسٛاس ٙانعشال ٙتؤسشِ ٔ ،فمذاٌ يرٕاصم نهًصذالٛح انعرع ٙرْعثعد
يع انشٚر .
سئٛس انٕصساء ف ٙيؤصق ْٔ ،زا يؤكذ ال نثس فٔ ، ّٛستًا سٛدذ ف ٙطٓشاٌ األرٌ انصاغٛح ٔانذعى انز٘ ْٕ تؤيس انساخح إنٔ ، ّٛنكٍ ْزا انعذععى
لطعاً سٕف نٍ ٚكٌٕ يداَٛاً  ،تم ْٕ سٛكٌٕ يماتم ٔعٕد لثض اإلٚشاَ ٌٕٛانًمذيح ٔانعشتٌٕ ٔستًا انثًٍ كايال ً ٔ ،يا ْٕ انثًٍ ؟
زرٗ ال ٚطرظ أزذاً ٔ ،ال َثخس يٍ انفاذٕسج اإلٚشاَٛح َمٕل  ،أٌ انطهثاخ اإلٚشاَٛح كدثم اندهٛذ األلم يُّ ظاْش فٕق سطر انًاء ٔ ،يا خعفعْ ٙعٕ
األعظى َ ،مٕل أٌ يسؤٔال ً إٚشاَٛاً صشذ تًمء انفى دٌٔ خدم ٔال زٛاء أٌ االذساد انراو ت ٍٛإٚشاٌ ٔانعشاق ْٕ انًطهٕب ٔ ،نألَصاف عُذيا َظشخ إنعٗ
ٔخّ انًانك ٙنى ٚكٍ انسشٔس تادٚاً عهٗ ٔخّٓ  ،تم نًسد كآتح دفُٛح .
إٚشاٌ ذعرمذ اٌ االذساد ٔانٕزذج ٔزرٗ انضى ٔاإلنساق ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ف ٙعذاد َرائح زشٔب ذآيشٚح ُْٔ ،ا ضغظ انعمذ انُفسٛح ٚكٌٕ أضذ ذؤثٛشاً يعٍ
صٕخ انسكًح ٔانعمم فٛسًر انساسح اإلٚشاَ ٌٕٛألَفسٓى تانطٛشاٌ ٔانرسهٛك ف ٙأْٔاو اإليثشاطٕسٚاخ انطاُْطاْٛح ٔنكٍ تعئخعشاج ٔسعٛعُعاسٚعٕ
يالنٚ ٙشذذٌٔ انعًائى ٔ ،فْ ٙزا ٚشذكة انًالن ٙاإلٚشاَ ٌٕٛأخطاء لاذهح سركٌٕ َرائدٓا ف ٙساليح ٔٔزذج أساضٓٛا يذيشج عهٗ إٚشاٌ لثم انعععشاق
 ،فٓى تزنك سًٓٛذٌٔ انطشٚك نرمسٛى ٔذفرٛد إٚشاٌ ٔ ،عُذيا سٛذسكٌٕ فذازح يا ٚشذكثٌٕ يٍ أخطاء ٔ ،أخطٗ أٌ ٚكٌٕ انٕلد لعذ فعاخ ٔٔنعٗ
صيٍ انًثادساخ انزكٛح ٔإصالذ راخ انسال .
هي لعبت خطيزة يوارسىًها وًار يىقدوًها ويؤججىى فتي ستزتد عليهن سيٌدهىى عليها كثيزاً والث ساعت هٌدم .

ص۱٢

ذكريات بغدادية

عن القائد العربي الراحل امحد بن بال

بقلم

أبو علي األعظمي
فجش اىذاد ٛػشش ٍِ ّٞغاُ اىَاظ ٜسدو اىَجإذ اىؼشب ٜادَذ بِ بال ٗقذ عقطج ٍِ أٗساق شجشة ػَرشٓ اىرشٝرذ  69عرْت ىرٌ ٝؼرشال هالىٖرا
اىِٕ٘ ٗال اىذػت ٗال اىشٞخ٘هت ٗال اىخقاػذ اىغٞاع ٜظو ٍ٘جاً ٕادساً ف ٜبذاس االٍت ٍٗ..جإذاً فاسعاً ف ٜعادت ٗطْرٔ ٗبيرذٓ ٍرز ٕرضث ٗجذاّرٔ
اىرخ ٜحيل اىَجضسة اىشٕٞبت اىخ ٜصْؼٖا اىغرضاة جْر٘د فشّرغا اىَخرشذقت بَبرادق دقر٘ق اوّرغاُ ٗاىذَٝقشاطٞرت فرر ٜػراً  5691قخرو اىجٞر
اىرشّغ ٜاىزٝ ٛذخو مو اسض اىجضائش  91444اىف ّغَت ٍِ أبْاء اىجضائش دُٗ اُ ٝشال طشال ػ ِٞىغاعت اإلىٞض ٔٝف٘ىذث حيل اىَجضسة ىذ ٙاىرشا
بِ بال ٗبؼط ٍِ سفاقٔ اىصاػق اى٘طْ ٜاىث٘س ٛىيبذء بخأعٞظ أٗه حْظ ٌٞعشٕ ٛذفرٔ ٍذاسبرت االعرخؼَاس اىرشّرغٗ ٜاىؼَرو ػير ٚحث٘ٝرش اىرشؼ
اىجضائش ٛبٖذال حذشٝش اوسض اىناٍو ٗاىخاً ٗاىْاجض ..
اىخذشٝرش
ىنرٝ ٜخرٌ اىؼَرو حذرج اوسض فر ٜحشصر ِٞبْراء اىْر٘اة اىؼرغنشٝت ىجٞر
ٗشنو اىشدٝف اىغطاء اىؼيْ ٜىْشاطٔ ٍِ هاله دض اىشؼ
اىجضائشٗ .. ٛبَْٞا ٕ٘ ف ٜب٘امٞش ػَئ ّٗشاطٔ غذس بٔ ادذ اىَقشب ِٞاى ٔٞفخٌ أعش اىقائذ اىشا ػراً ٗ 5614صرذٗس اىذنرٌ ػيٞرٔ ىَرذة  )04ػاٍراً
ٍٗغ رىل ىٌ حِٖ ػضَٝخٔ ٗىٌ ٝشمِ اى ٚظشباث اىقذس  ..فقذ ّجخ ف ٜفل أعشٓ ّٗجادٔ ف ٜاىٖش ٍِ ٍؼخقئ ٍِٗ ثٌ اعخطاع اى٘ص٘ه اى ٚاىقرإشة
ٗماّج اىث٘سة اىَصشٝت ظذ اىذنٌ اىَينٍ ٜا حضاه ف ٜبذاٝخٖا ْٕٗ ..اك اىخقٍ ٚغ اىقائذ اىؼشب ٜاىشادو جَاه ػبرذ اىْاصرش فخرٌ اىخْرغٞق ٍرِ اجرو
اىذػٌ اىؼغنشٗ ٛاىغٞاعٗ ٜاإلػالٍ ٜىيث٘سة ٗ ..اعخغو ٗج٘دٓ ف ٜاىقإشة ىالحصاه ببؼط اىطيبت اىز ِٝماّ٘ا ٝذسعُ٘ ف ٜاوصٕرش ٍْٖٗرٌ ٕر٘اسٛ
اىخذشٝش اىجضائش. ٛ
بٍ٘ذ ِٝاىز ٛاصبخ الدقاً سئٞغاً وسماُ جٞ
ٗبؼذ اُ حَج ٍغخيضٍاث بذء اىث٘سة اىزاحٞت ٗاىَ٘ظ٘ػٞت ّٗجاح إدهاه اىغالح ػبش اىذذٗد اىيٞبٞت ٗاىَغشبٞت ػاً  5619درخ ٚاّرذىؼج اىثر٘سة اىرشؼبٞت
ٍغخٖذفت ػغامش االدخاله اىرشّغٗ ٜىيَشة اىثاّٞت حخؼشض اىث٘سة اىجضائشٝت الّخناعت ف ٜساط ٕشٍٖا  ..فر ٜػاً  5619ماّرج ْٕراك طرائشة حذَرو
اى ٚحّ٘ظ ٗف٘ق اىبذش جشث أٗه ػَيٞت قشصْت ج٘ٝرت
ػذد أصابغ اىٞذ اى٘ادذة ٍِ قادة اىث٘سة اىجضائشٝت ٗػي ٚساعٌٖ ادَذ بِ بال ٍخجٖت ٍِ ٍشام
ف ٜاىخاسٝخ ىطائشة ٍذّٞت ٍِ قبو ق٘اث االدخاله اىرشّغ ٜفخٌ إجباس اىطائشة ػي ٚاىٖب٘ط ف ٜاىؼاصَت اىجضائشٝت ٗبؼذ أٝاً حٌ ّقرو اىقرادة اوعرشٙ
اى ٚاوساظ ٜاىرشّغٞت ىغشض ٍذامَخٌٖ ػغنشٝاً .
فٕ ٜزٓ اوثْاء حصاػذ اىؼَو اىجٖاد ٛىث٘اس اىجضائش بؼذ اُ ٗجذث اىث٘سة ف ٜقشٍٗ ٙذُ اىجضائش اىذاظْت اىذقٞقٞت ىٖا  ..فقذ اشخؼو أٗسإا ف ٜجبراه
اوٗساط ٗف ٜاىغش ٗاىششق اىجضائشٗٗ .. ٛجذث ف ٜاىشؼ اىؼشب ٍِ ٜاىَذٞط اى ٚاىخيٞج هٞش داػٌ ٍٗخابغ الّخصاساث اىث٘اس  ..ماّج إراػرت صر٘ث
اىؼش اى٘عٞيت اإلػالٍٞت اوٗى ٚىيث٘سة ٍِٗ ثٌ ٍناح جبٖت اىخذشٝش اىجضائشٝت اىخ ٜبذأث حرخخ ف ٜبؼط اوقطاس ٕٗ ٜبَثابت عراساث اىث٘سة .
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ٚف ٟاٌؼشاق وأد ت١أاخ دضب اٌثؼث اٌؼشت ٟاالشرشاوٌ ٟغاْ اٌثٛسج ٚصٛذٙا ٚسفغ شثاب اٌذضب فِ ٟغ١شاذ ُٙاٌذاػّح ٌٍجضائش شؼاس " ٔفطػ اٌطؼطشب
ٌٍؼشب " ٚ ،وزٌه " ٠ا د٠غٛي اغٍغ تشٖ  ..اٌجضائش صاسخ دشج " ِٚ ..غ اعرّشاس اٌخغائش اٌٙائٍح ف ٟصفٛف اٌمٛاخ اٌغاص٠ح ٔٚر١جح اٌرعذ١اخ اٌر ٟلطذِطٙطا
اٌشؼة اٌجضائشٚ ٞاٌر ٟفالد اٌٍّ ْٛ١ش١ٙذ سظخ د٠غٛي ِشغّاً ٚغشح ِثذأ اٌرفاٚض ٚ !..ػٕذِا اتٍغ اْ اٌطشف اٌجضائش ٞاٌّفاٚض ِٛجٛد لشته ٘ ،طُ
اٌمادج األعش ٜتم١ادج ادّذ تٓ تال سفط رٌه  ..ف ٟذٍه اٌفرشج وأد ذمٛد اٌجضائش تشىً صٛس ٞدىِٛح ِؤلرح ِش ػٍٙ١ا فشداخ ػثاط ٚغ١شٖ  ..فطجطشخ
اٌّفاٚظاخ ف ٟع٠ٛغشا  ..أعفشخ ػاَ  2691ػٓ إػالْ ٚلف اغالق إٌاس ٚإػالْ اعرمالي اٌجضائش ٚاغالق عشاح اٌمادج األعش ٜاعرٕاداً اٌ ٝاذفالط١طح
أ٠ف١اْ .
ر٘ة تٓ تال اٌ ٝع٠ٛغشا ٌّراتؼح ٚث١مح اٌرفاٚض ٚاالعرمالي ٚذؼذ ً٠تؼط فمشاذٙا ٕ٘ ِٓٚان أرمً اٌِ ٝصش فاعرمثٍرٗ اٌّال ِٓ ٓ١٠شطؼطة ِصطش
ٚػٍ ٝساع ُٙاٌشئ١ظ جّاي ػثذ إٌاصش ٚر٘ة اٌ ٝغشاتٍظ اٌٍ١ث١ح ِؼٍٕاً ػٓ ذشى ً١اٌّجٍظ اٌٛغٌٍٕ ٟثطٛسج اٌطجطضائطش٠طح ٚأ ط١طشاً د طً األساظطٟ
اٌجضائش٠ح ٌ١ثذأ ِؼشوح اٌثٕاء ٚاٌجٙاد اٌفؼٍ ٟتؼذ اْ ذمشس اٌجالء ػٓ األساظ ٟاٌجضائش٠ح اٌر ٟواْ ٠ذرٍٙا اوثش ِٓ ستغ ٍِ ْٛ١جٕذ ٞفشٔغ. ٟ
ِغ ِالدظح أٙ٠ا اٌماسا اٌىش ُ٠اْ اٌشؼة اٌجضائشٔٚ ٞر١جح العرّشاس االدرالي اٌغاشُ ألوثش ِٓ لشْ فاْ ٌغرٗ اٌشعّ١ح وأد ٘ ٟاٌطفطشٔغط١طح ٌٚطٛال
اٌمشاْ اٌىشٌّ ُ٠ا تمِٛ ٟاغٓ ٚادذ جضائش٠ ٞرىٍُ اٌؼشت١ح ٘ٚ ..زٖ ٚادذج ِٓ ِفشداخ اٌّشىٍح اٌجضائش ٞاٌر ٟذّد ِؼاٌجرٙا ػٍِ ٝشادً ِطٓ طالي
اعرمذاَ األعاذزج اٌؼشب ِٓ ِصش ٚاٌؼشاق ٚتالد اٌشاَ ٌرثذأ ثٛسج اٌرؼش٠ة ف ٟاٌجضائش .
ٕ٘ٚا ٔؼٛد اٌ ٝأٚي اٌّماي د١ث اٌؼٕٛاْ ِٚذطاذٗ  ..فمذ دػ اٌشداي اٌ ٝتغذاد اٌثائش ادّذ تٓ تال ِٚ 21912691 َٛ٠ا اْ ٘ثطد غائشذٗ فِ ٟطاس تغطذاد
اٌذ ( ٌٟٚاٌّثٕ ) ٝدر ٝعّغ اٌٙرافاخ اٌؼشت١ح ذصذح ِذ ٗ١١اٌجضائش ٚشؼثٙا ٚلائذ٘ا تٓ تال واْ ػٍ ٝساط ِغرمثٍ ٗ١اٌٍٛاء ػثذ اٌىش ُ٠لاعُ سئ١طظ
اٌٛصساء ٚٚص٠ش اٌذفاع ٚواٌح  ،ذفاجأ ٚعش تٓ تال ٌالعرمثاي اٌشؼث ٟاٌز ٞاػذٖ ٌٗ دضب اٌثؼث اٌؼشت ٟاالشرشاوٚ ، ٟوأد ٕ٘اٌه الفطرطح وطثط١طشج ػطٍطٝ
ٚاجٙح اٌّطاس ذذٍّٙا اٌشف١ماخ ِٓ اٌرٕظ ُ١إٌغٌٍ ٞٛذضب ِىرٛب ػٍٙ١ا تاٌذشٚف اٌىث١شج ( اِح ػشت١ح ٚادذج  ...راخ سعاٌح اٌذج ) داٚي لطثطً رٌطه
اْ ٠غذثٙا أّ٠ ٚضلٙا اٌؼم١ذ اٌشوٓ ػثذ اٌىش ُ٠اٌجذج آِش االٔعثاغ اٌؼغىش٠ ٌُٚ ٞفٍخ فِ ٟغؼاٖ إر دفؼرٗ إٌغٛج ٘ٚ ٛجٕٛدٖ  ،فأغذة ائثاً تطؼطذ
اْ سوٓ اٌ ٝاٌؼمً ٠ ٌُٚذرىُ اٌ ٝاٌؼاغفح فٍُ ذذصً ِجضسج ذؼىش صف ٛاٌض٠اسج ِٚ ..ا اْ تأد ػشتح اٌضائش اٌطّطجطا٘طذ دطرط ٝذطذافطغ شطثطاب اٌطذطضب
ٚجّا٘١شُ٘ ٌٍرشد١ة ِّا دػاٖ اْ ٠رغائً تؼف٠ٛح ٠ٚمٛي ٌماعُ  " :ارا واْ دضب اٌثؼث ٌٗ ٘زٖ اٌجّا٘١ش ٘ٚزٖ اٌشؼث١ح فٍّارا ال ٠شىً اٌطذطىطِٛطح
؟! ".
ٚػٕذ ِفشق عادح دِشك ف ٟصا٠ٚح اٌّرٕضٖ اٌز ٞاصثخ اٌ ٚ ٛ٘ َٛ١اٌّطاس ِمشاً ٌذضب اٌذػٛج اٌذاوُ ٚاٌّذػ َٛتمذسج لادس إ٠شأ١اً ٚاِش٠ىط١طاً !!  ..فطٟ
( اٌّمغ ) َٛتغشػطح اٌطثطشق ٚػطٍط ٝاٌطططش٠طمطح
رٌه اٌّىاْ داٌٚد لطؼاْ اٌذضب اٌشٛ١ػ ٟاالصطذاَ تشثاب اٌذضب ٚ ،واْ اٌشد أٔ ُٙاٌٛا
ٚ ٜغؼُ اص  ،عّ١ا ٚاْ اٌذضب لذ اعرفاد ِٓ ذٍه اٌض٠اسج ٌطرطٕطفط١طز
اٌثغذاد٠ح  ،فٌٛد فٍِٙ ٌُٙٛضِٚح ِزػٛسج ذٍؼك جشادٙا ٚ ..واْ ٌرٍه اٌض٠اسج صذ ً
ِّاسعح ِ١ذأ١ح ألثثاخ اٌزاخ ٚإسعاي اٌشعائً ٌّٓ ٠شاء  ..ف ٟٙدماً ذجشتح غٕ١ح تاالٌرضاَ ٚاالعرؼذاد ألعٛأ االدرّاالخ  ،فمذ واْ اٌذضب ٚجّا٘١طشٖ
ف ٟػشط دم١م ٟغ١ش آت ِٓ ٓ١ٙأجٙضج لاعُ اٌمّؼ١ح ٚدثاي اٌذضب اٌشٛ١ػ ٟاٌز ٞعذً إٌاط فٙ١ا ف ٟشٛاسع اٌّٛصً  ٚاصح ف ٟاٌذٍِطّطاجطح
ٚوشوٛن ٚتغذاد ٚتؼط اٌّذْ األ ش. ٜ
 ِٓٚاٌّف١ذ اٌرزو١ش اْ ص٠اسج اٌّجا٘ذج اٌجضائش٠ح جٍّ١ح تٛد١شد اٌ ٝتغذاد لذ أسادد أػصاب لاعُ اٌّرٛذشج ِّا دػاٖ اٌ ٝذغّط١طح دط ٟفط ٟتطغطذاد
تاعّٙا ( د ٟجٍّ١ح )  ..أِا ص٠اسج تٓ تال فمذ ذذٌٛد اٌ ٝواتٛط اسػثٗ ٙ٠ ٌُٚذأ ٌٗ تاي إال تؼذ ِغادسج اٌع١ف اٌّذطثطة ألتطٕطاء اٌطؼطشاق  ..فطاٌطض٠طاسج
سعخد لٕاػاخ ٌذ ٜلاعُ اْ اٌّاسد ػّالق اٌثؼث لذ شج ِٓ لّمّٗ  ..فأرششخ تؼذ رٌه اٌشؼاساخ ػٍ ٝاٌجذساْ ٔٚجخ اٌذضب ف ٟذٕف١طز أظطشاب
اٌثأضٚ ٓ٠اٌطٍثح ٚغطد ت١أاذٗ ٚصذفٗ ِٕٙٚا ( االشرشاو ( ٚ ) ٟصٛخ اٌطٍثح ) ٚ ( ٚػ ٟاٌؼّاي ) وً ِذْ اٌؼشاق .
ٚتؼذ اْ اعرٍُ تٓ تال سئاعح اٌذٌٚح اٌجضائش٠ح اٌذّ٠مشاغ١ح اٌشؼث١ح شاسن فِ ٟؤذّش اٌمّح اٌؼشت ٟف ٟاإلعىٕذس٠ح ػاَ ٚ 2699شطاسن فط ٟدطفطً
افرراح اٌغذ اٌؼاٌ ٟفِٕ ٟطمح أعٛاْ تّصش تصذثح اٌشئ١ظ جّاي ػثذ إٌاصش ٚسئ١ظ اٌٛصساء اٌغٛف١ر١ٔ ٟى١را شٚذش١ف ٚػثذ اٌغالَ ػطاسف ٚػطثطذ
هللا اٌغالي ٚغ١شُ٘  ٌُٚ ..ذّش أعات١غ در ٝفجغ اٌؼاٌُ تاالٔمالب اٌؼغىش ٞاٌزٔ ٞفزٖ سف١ك دستٗ اٌؼم١ذ ٘ٛاس ٞتِٛذ ٓ٠ػاَ ٚ 2629اٚدع اٌثطائطش تطٓ
تال عجٕاً ِٛدشاً لاع١اً ٚغ٠ٛال ً ٚ ..وأْ األػٛاَ اٌر ٟلعا٘ا فِ ٟؼرمالخ األعش اٌفشٔغِ ٟاصاٌد ذالدمٗ ٚ ..تؼذ عٕٛاخ ذضٚج تٓ تال دا طً عطجطٕطٗ
ِٓ صذف١ح جضائش٠ح وأد ِؼاسظح ٌٗ ِٚ ..شخ ػٍ ٗ١اٌغٕٛاخ ٚتم ٟسلّاً ِٕغ١اً تئسادج دىُ اٌؼغىش ٚ ..تؼذ ٚفاج تِٛذ ٓ٠افشج ػٓ اٌّجا٘ذ اٌىث١ش ػطاَ
 2692ػٍ ٝػٙذ اٌجٕشاي اٌشارٌ ٟتٓ جذ٠ذ .
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أِب اٌّحطخ اٌضبٔ١خ ٌٍشاحً فمذ صاس ثغذاد  َٛ٠اوزٍّذ حشٛد اٌؼذٚاْ اٌّزّضٍخ ثبٌمٛاد األِش٠ى١خ ٚاألطٍغ١خ ٚاٌخٍ١ج١خ ٚلٛاد حغٕيِ ٟيجيبسن ٚليٛاد
حبفظ أعذ ف ٟوبٔ ْٛاٌضبٔ .. 1661 ٟرُ إعىبْ اٌّجب٘ذ اٌىج١ش ف ٟداس ٌٍض١بفخ ٚ ..ثغذاد رذس ٞأٔٙب عبئشح اٌ ٝاٌحشة ٚاْ اٌؼذٚاْ آد ال ِيحيبٌيخ ..
ٚوبْ ِذػبح فشح ٚػض ٚخٛف  ..ف ٛٙصشٚح ل١ِٛخ  ٛ٘ٚربس٠خ ف ٟاٌجٙبد ٚاٌصّٛد ٚاٌجغبٌخ ِٚ ..ب اْ ثذأد صٛاس٠خ اٌىشٚص ٚاٌزِٛيب٘يٛن ٚليبرفيبد اٌيٍيٙيت
ثيغيذاد
رذِ ٟاسض اٌجٕٛة ِٓ اٌّذِشح ِ١غٛسٚ ٞغ١ش٘ب ِٓ ٚعبئً اٌمزً ٚاٌزذِ١ش اٌز ٟرشعٍٙب طبئشاد ثِ 25 ٟب اْ ثذأ اٌزذِ١ش ٕ٠بي ِٓ شٛاخي
حز ٝصاسٖ اٌمبئذ اٌش١ٙذ ٚطٍت ِٕٗ ِغبدسح اٌؼشاق خٛفبً ػٍ ٗ١فىبْ سدٖ  " 7أس٠ذ اْ اعزؼ١ذ شجبث ٟف ٟثغذاد ِؼىُ ف ٟاسض اٌشثبط ٚاٌجٙبد " فيميبي
ٌٗ اٌشئ١ظ ٔ " 7حٓ ٔحزبجه ثذال ً ػٕب خبسط اٌؼشاق ٚ ..اٌشجبة وضش ٕ٘ب  ..أٔذ اٌؼشاق خبسط حذٚدٖ " .
ػٕذ٘ب اِش اٌمبئذ ثٕمً اٌّجب٘ذ اٌىج١ش اٌ ٝاٌجض٠شح اٌغ١بح١خ ف ٟاطشاف ثغذاد ػٕذ طش٠ك اٌفحبِخ ٚاٌشاشذ٠خ ٚ ..رُ إعىبٔٗ ف ٟداس ِٓ دٚس اٌؼشعيبْ
ف ٟرٍه اٌجض٠شح ٚ ..ف 16 ٟوبٔ ْٛاٌضبِٔ ٟغ اعزّشاس اٌؼذٚاْ األطٍغٙٔ ً١ٌ ٟبس صاسٔ ٟاٌفش٠ك أسوبْ حشة ِحّذ أِ ٓ١اٌحبفظ سئ١ظ اٌذٌٚخ اٌغٛس٠يخ
األعجك ( ٚ ) 1633 - 1631ثصحجزٗ اٌٍٛاء ِحّذ اٌجشاح أِ ٓ١ػبَ االرحبد االشزشاو ٟإٌبصش ٞاٌغٛس ، ٞطبٌجبً اْ ٔز٘ت ع٠ٛبً ٌض٠بسح اٌشئ١ظ األعيجيك
ثٓ ثال ٌؼاللزّٙب اٌشعّ١خ ٚاٌشخص١خ ف ٟاٌغٕٛاد اٌز ٟخٍذ .
رٛجٕٙب صجبحبً ٚثغذاد ٍ٠فٙب اٌذخبْ ٚاٌشِبد ٚصٛد اٌمزائف ٠ذ ٞٚف ٟوً ِىبْ ..وبْ اٌٍمبء حّّ١بً ثّٕٙ١ب ٔ ..حذ اٌضِبْ فؼٍٗ ف ٟاٌجغذ ٚف ٟاػيٍيٝ
اٌشاط ٘بٌخ ث١ضبء ٚفِ ٟمً اٌؼِ ْٛ١ز ػضٌزّٙب اٌذثبثخ ٚغذس ث ُٙاٌشفبق ٚاٌصحبة  ..فبألٚي اٚدع ف ٟألج١خ صىٕخ ػغىش٠خ لشة اٌؼبصيّيخ اٌيجيضائيش٠يخ
ٚثؼذ الً ِٓ ػبَ اٚدع األخش فِ ٟشرفؼبد عجٓ اٌّضح اٌؼغىش ٞاٌّطً ػٍ ٝدِشك  ِٓٚ ..ثِ ٓ١ب داس ثّٕٙ١ب 7
لبي اٌفش٠ك أث ٛػجذٌ " 7 ٚمذ ػٍّٛا أمالثبً ضذن ٚضذ ٞألٕٔب رؼب٘ذٔب ِغ اٌشئ١ظ ػجذ إٌبصش فِ ٟؤرّش اٌمّخ ػٍ ٝاٌز١ٙئخ ٚأػذاد اٌمٛاد اٌيّيغيٍيحيخ
ِٓ اجً رحش٠ش فٍغط .. ٓ١وّب إٕٔ ٟأػذِذ و ٓ١٘ٛاُ٘ جبعٛط ٌٍؼذ ٚاٌص ٌُٚ ٟٔٛ١ٙاعزجت ٌىً اٌٛعبطبد اٌذ١ٌٚخ ف ٟاٌيزيخيفي١يف ٚاِيشد اْ
رؼٍك جضزٗ ف ٟعبحخ اٌّشجخ ٚ ..لجً رٌه لجش ػجذ اٌغالَ ػبسف اٌّ١ضبق اٌضالص ٟث ٓ١اٌؼشاق ٚعٛس٠خ ِٚصش ٚرٌه ِٓ خالي أمالثٗ  15 َٛ٠رشيش٠يٓ
اٌضبٔ 51 َٛ٠ٚ ، 1631 ٟشجبط ٔ 1633فز االٔمالة اٌشجبط ٟضذ حىُ اٌحضة ٚلبد اٌمٛاد اٌّٙبجّخ ٌٍمصش اٌجّٛٙسٚ ٞداس عىٕ ٟسفؼذ أعذ ٚعٍ١يُ
حبطٚ َٛدفؼذ صّٕبً ػٍ ٝاٌّغز ٜٛاٌشخص ٟفمذ أصبثذ سصبصخ ػ ٓ١اثٕز ٟاٌصغ١شح ٚأٔطفذ ػٕٙ١ب اٌ ٝاألثذ ٚأص١ت ٌٚيذ ٞثشيش ثيشليجيزيٗ ٠ٚيذٖ
ٚأصجذ ثئطاللخ ف ٟعبلٔ ٌُٚ ٟزشن اٌغالح حزٔ ٝفز ػزبدٚ ٞػزبد اٌحّب٠خ اٌخبصخ ث. " ٟ
" ِٕز أ٠بَ خشط ػٍٕ١ب ف ٟاحذ ٜاٌفضبئ١بد ِزحذصبً ثشىً ٔبػُ أٔضٔ ٞٛبئت اٌشئ١ظ اٌغٛس ٞسفؼذ أعذ شم١ك حبفظ أعذ ِحبٚال ً اعزغفيبي اٌيزيبس٠يخ
ٚاٌّشب٘ذ ِٚزٙشثبً ِٓ اإلجبثخ ػٍ ٝاألعئٍخ اٌّحشجخ اٌز ٟرذٚ ٕٗ٠رذٔ ٓ٠ظبِٗ  ..فئجبثبرٗ وبٔذ ػجبسح ػيٓ ِيشاٚغيخ سٚغيبْ اٌيضيؼيبٌيت فيٚ ٟحيً
اٌٙضّ٠خ  ..ف٠ ٛٙمٛي  7أٗ ٌُ ٠ىٓ اٌمبئذ اٌّجبشش ٌغشا٠ب اٌذفبع ثً وبْ ِشرجطبً ثضبثظ اػٍ ِٕٗ ٝسرجخ ٚ ..اْ اٌغشا٠ب ٌُ رىٓ ِىٍفخ ثحّب٠خ إٌظبَ ثيً
حّب٠خ اٌطبئشاد ف ٟاٌّطبساد ١ٌٚ ..ظ ٌمٛارٗ ػاللخ ثزذِ١ش ِذٕ٠خ حّبٖ ػبَ ٔٚ ، 1655غ ٟاْ لٛارٗ دِشد وزٌه عجٓ ريذِيش ػيبَ  1651ػيٕيذِيب
فشٍذ ِحبٌٚخ اغز١بي حبفظ أعذ ػٕذ ثٛاثخ لصش اٌض١بفخ .
ٚلذ اعزغً اٌٍمبء اٌزٍفض١ٌ ٟٔٛ٠ى ً١االرٙبِبد اٌ ٝاٌم١بدح اٌؼشال١خ ِٓ أٔٙب دسثذ اإلخٛاْ اٌّغٍّ ٓ١فِ ٟؼغىش ٘١ذ ٚاْ اٌمزبي ويبْ ثي١يٓ اٌيذٌٚيخ
ٚحضة ١ٌٚظ ِغ أ٘بٌ ٟحّبٖ ٔٚ ..غِ ٟؼغىشاد اٌغٛطخ اٌز ٟوبٔذ رجّغ حضبالد ِب ٠غّ ٝثبٌّؼبسضخ اٌؼشال١خ ٚاْ اسض اٌحغىخ ٚػبِٛدا ويبٔيذ
ِؼجشاً اٌ ٝشّبي اٌٛطٓ ٌٚذٕ٠ب اٌصٛس ٚاٌٛصبئك ٚاٌّزوشاد اٌٛا٘١خ ٚلص ػشبق اٌذٚالس ِٚحطبد اٌّخبثشاد اٌغٛس٠خ ٚاألجٕج١خ اٌز ٟرؤوذ رٌه .
اعزغً اٌّمبثٍخ ٌ١حبٚي اٌحظ ٚاٌغخش٠خ ِٓ اٌمبئذ اٌّؤعظ احّذ ِ١ش ً١ػفٍك ٕ٠ٚفش عّ َٛحمذٖ ػٍ ، ٗ١ف١جشس أفؼبي اٌشدح أٔٙب اٌشد ػٍ ٝإعيالَ
ِ١ش ً١ػفٍك ف ٟرٌه اٌٛلذ ٚأٗ صبس ٠ىٕ ( ٝأثِ ٛحّذ ) ٚأٗ اخز ِز٘جبً ِحذداً ٚرشن ثبق اٌّزا٘ت ٠ ٌُٚ ..زحذس ػٓ اٌٙضّ٠خ ف 2 ٟحض٠شاْ 1634
أِبَ اٌؼذ ٚاٌصٚ ٟٔٛ١ٙشم١مٗ حبفظ وبْ ٚص٠شاً ٌٍذفبع ٠ ٌُٚ ..زحذس ػٓ االٔمالة األخش اٌزٔ ٞفزٖ ٘ٚ ٛشم١مٗ ضذ سفيبق األِيظ ٠ي 13 َٛرشيش٠يٓ
ٚ 1641عّ ٟثبٌحشوخ اٌزصح١ح١خ ٚصجٗ ثّٓ رؼبٔٛا ِغ شم١مٗ ثبٌخ١بٔخ ف ٟعجٓ اٌّضح ٌّذد رجبٚصد اٌي ( )51ػبِبً ٚأوضشُ٘ ِيبد في ٟاٌغيجيٓ ..
٠ ٌُٚزحذس ػٓ اٌّفبٚضبد اٌز ٟجشد ِغ اٌؼذ ٚاٌص ٟٔٛ١ٙثؼذ حشة رشش 1641 ٓ٠خبصخ ِؤرّش ِذس٠ذ ػبَ . " 1641

ص۱٥
ٔبعذ احاديث شخى عٍ انعذٔاٌ انًسخًش عهى انعشاق اعهًُا انًشحٕو بٍ بال اٌ انقيادة انعشاقيت قذ سجخّ يغادسة انعشاق حشصاً عهيهّ ٔاَهّ سهيهغهادس
انهيهت عٍ طشيق دٔنت حذٔديت ٔ ..يُز فشض انحصاس األيشيكي انغشبي عهى انعشاق ٔ ،يُز اٌ ححٕل يجهس األيٍ انى أداة بيذ انخاسجيت األيشيهكهيهت ..
ٔالٌ قيادة انعشاق احجٓج انى انبٕصهت انشياديت يٕو احخهج انكٕيج فاٌ عقاسب انساعت بذأث حعًم باالحجاِ األخش  ..فهقهذ حصهم انهعهذٔ انصهٓهيهَٕهي
ٔانٕالياث انًخحذة ٔأرالء انخهيج ٔكم االيعاث يٍ انحكاو انعشب ٔانخٕابع فشصت رْبيت نهخُكيم بانعشاق  ..فخى فشض انعششاث يٍ انقشاساث ححج يهافه هت
يجهس األيٍ ٔحى عزل ٔاحخٕاء انعشاق ٔ ،آَكج انقيادة انًسهحت ٔحى حذييش يا حى انبُاء عهيّ  ،صاس انًٕاطٍ يخعايش يع سُٕاث انحصاس بأنى ٔغهشبهت
ٔاسى ٔ ..اسخًش انً شب سعذٌٔ جابش يغُياً " وٍش ٟتٛغٕٗ ر٘ة " .
ف٘ ٟزٖ األشٕاء وأد أٔ١اب اٌذصاس ذٕذد ِٓ جشف اٌٛغٓ أفم١اً ٚػاِٛد٠اً  ..غاٌد عٕٛاخ اٌخذِح اٌؼغىش٠ح ٚواْ ٌؼٕح اٌذشٚب فنٕناس
ال ٠غادس اسض اٌٛغٓ ٌ ..ىٓ ٕ٘اٌه ِٓ ٠طثً ٠ٚغٛق ٠ٚضِش ٠ٚغؼذ ٌٙا .
ٌُ ذىٓ ٕ٘اٌه ِشاوض تذٛز ذٕطك أ ٚاراْ ذغّغ  ..درٚ ٝصً اٌذاي  ِٓٚاٌشجاػح اْ ٔمٛي  " :اْ ف١ٔ 9 َٛ٠ ٟنغناْ األعنٛد ِنٓ
ػاَ  3002واْ جٕٛد االدرالي ٠رثخرش ْٚػٕذ ِفاسق اٌطشق ٚت ٓ١اٌغ١اساخ ٚ ..إٌاط ف ٟتغذاد عىاسِٚ ٜا ٘نُ تغنىناس .. ٜفنمنذ
غاب اٌض٠رٚ .. ٟٔٛػاف اٌشجاي ِراس٠غٚ ُٙذشود اٌذتاتاخ ٚاٌّذافغ ذشى ٛاٌ ٝتاسٙ٠ا ٘ٛاْ ٚري أً٘ اٌذاس " .
أػٛد اٌ ٝأٚي اٌذصاس ِٕز ػاَ  0990ذٕار تؼط األخ١اس فِ ٟذْ اٌؼاٌُ سفعا ٌٍذصاس ِٓ خالي اٌّغ١شاخ ٚ ..اٌّماتالخ اٌرٍفنض٠نٔٛن١نح
ٚاٌفؼاٌ١اخ اٌّذذٚدج ٚ ..واْ اْ تشصخ داٌح ِرّ١ضج ف ٟاٌذفاع ػٓ اٌؼشاق ف ٟلٍة اٌؼناصنّنح ااعنثنأن١نح ِنذس٠نذ ٚونً اٌنٛال٠ناخ
األخش .. ٜذشىٍد ِٕز األ٠اَ األٌ ٌٝٚفشض لشاساخ اٌذصاس دٍّح ٌٍذفاع ػٓ اٌشؼة اٌؼشالن ٟظنذ اٌنؼنذٚاْ ٚظنذ اٌنذنصناس ٚظنذ
اٌرجاٚصاخ األِش٠ى١ح  ..واْ ػٍ ٝساط ٘زٖ اٌذٍّح تؼط أعاذزج اٌجاِؼاخ ااعثأ١ح  ُِٕٙٚاٌثشٚف١غٛس واسٌٛط فاس٠نا ٚتنؼنط ِنٓ
أػعاء اٌثشٌّاْ ااعثأٚ ٟشخص١اخ ِٓ األدضاب اٌّؼاسظح ٚتؼط إٌخة اٌّصمفح األخشِ ٜذػِٛح تئِىأ١اخ راذ١ح ذنؼنرنّنذ ػنٍنٝ
اٌرثشػاخ ٚ ..واْ ٌثؼط اٌشخص١اخ اٌؼشت١ح اٌمذح اٌّؼٍ ٝف ٟدػُ اٌذٍّح ٚاٌرفاػً تجذ٠ح ِؼٙا  ُِٕٙٚ ..إٌّاظً اٌؼشت ٟاٌذونرنٛس
تاعُ لال١ش اٌصٕاػ ٟاٌّرجٕظ ٚاٌّم ُ١فِ ٟذس٠ذ  ،فمذ ٚظغ وً إِىأ١اذٗ اٌّاد٠ح ٚاٌّؼٕ٠ٛح ألجً إٔنجناح ٔشناغناخ اٌنذنّنٍنح
ااعثأ١ح  ..فرذٛي واٌذا ّٕٛ٠تإٌغثح ٌٍذٍّح ٚواْ دِٚاً ػٍ ٝساط ٚفٛد سعً اٌغالَ اٌر ٟذضٚس تغذاد .
ٚوأد اٌفؼاٌ١ح األٌٍ ٌٝٚذٍّح ذطٛع اٌؼذ٠ذ ِٓ األػعاء فٙ١ا وذسٚع تشش٠ح لثً تذء ػذٚاْ  02وأ ْٛاٌصنأن 0990 ٟذنٛصػنٛا ػنٍنٝ
إٌّشآخ اٌّذٔ١ح ٚخاصح ِذطاخ وٙشتاء اٌذٚسج ِٚؼغىش اٌشش١ذ ٚاٌشاشذ٠ح ٚ ..وأد ٌٔ ُٙشاغاخ إػالِ١ح ف ٟاٌّنذْ ااعنثنأن١نح
ذفعخ إشاس اٌذصاس ٚذٕف١زُ٘ االػرصاِاخ أِاَ عفاساخ دٚي اٌؼذٚاْ ٚأرششخ صذفٚ ُٙشٙاداذِٚ ُٙماتالذٚ ُٙتٛعرشاذٚ ُٙغن١نش٘نا
فىاْ ٌٙا ذؤش١ش ِ ُٙف ٟأِش٠ىا اٌالذ١ٕ١ح ٚاٌثشذغاي ٚخاصح ذٍه اٌذٚي اٌر ٟذرذذز ااعثأ١ح ٚ ..تذأٚا تنذنّنٍنح ػنالض األغنفناي ِنّنٓ
أص١ثٛا تؤِشاض اٌمٍة خاصح اٌفرذاخ اٌٛالد٠ح  ،فاعرمثٍد اٌّغرشف١اخ ااعثأ١ح اٌؼششاخ ِٓ األغفاي ِغ ِشافك ٚادنذ ٌنٙنُ ..
ٚلذ ذجاٚص ػذد األغفاي ِّٓ ذّد ِؼاٌجر ُٙاٌ )000( ٝغفً .
ٚصاس ع١الاً ِٚغ روش ٜاٌؼذٚاْ ف ٟتذا٠ح وً ػاَ واْ األصذلاء ااعثاْ ٠ذج ْٛاٌ ٝتغذاد ذاسو ٓ١ػٛائٍٚ ُٙأػن١ناد اٌنّن١نالد ٚساط
اٌغٕح ..فىأٛا ٠مع ْٛادرفاالذ ُٙت ٓ١آعشج اٌّشظ ٝف ٟاٌّغرشف١اخ اٌؼشال١ح ٚدعٛس إٌذٚاخ  ..شُ ذصاػذخ ٚذ١شج فنؼناٌن١ناذنٙنُ
ٚذطٛسخ اٌ ٝػمذ ِؤذّشاخ د١ٌٚح سفعاً ٚفعذاً ٌٍذصاس فِ ٟذس٠ذ  ..فأؼمذ اٌّؤذّش األٚي ػاَ ٚ 0991أؼمذ اٌّؤذنّنش اٌنصنأن ٟػناَ
 0992شُ أؼمذ اٌّؤذّش اٌصاٌس ػاَ ٚ 0999اٌّؤذّش األخ١ش واْ تّصاتح ِذىّح د١ٌٚح ٌّذاوّح ااداسج األِش٠ى١ح  ِٓٚذثؼٙا ِٓ اٌنز٠نٛي
ٚذجش ُّٙ٠دٛي ِٛظٛع اٌذصاس ٚأشاسٖ اٌغٍث١ح ػٍ ٝاٌّٛاغٓ  ..فمذ تزٌد اٌذٍّح جٙذاً غ١ش اػر١اد ٞألػذاد رٌه اٌّؤذّش فِ ٛٙؤذنّنش
لأ ٟٔٛسص ٓ١وأد تذٛشٗ ذٕصة دٛي ِٛلف اٌمأ ْٛاٌذ ِٓ ٌٟٚػٍّ١ح فشض اٌذصاس ٚاعرّشاسٖ ػٍ ٝاٌؼشاق ِٚذ ٜششػ١رٗ .
ٕ٘ٚا ٔٛد اٌرزو١ش اٌ ٝاْ جّ١غ اٌّؤذّشاخ اٌر ٟػمذخ ف ٟإعثأ١ا واْ ٠ذعش٘ا اٌشئ١ظ ادّذ تٓ تال ٚواْ اٌشئ١ظ اٌفؼٌٍ ٟنّنؤذنّنش
 ِٓٚ .. 0999ت ٓ١اٌشخص١اخ اٌر ٟدعشخ رٌه اٌّؤذّش :
ادّذ تٓ تال  -اٌشئ١ظ اٌجضائش ٞاألعثك .
ساِض ٞوالسن ٚ -ص٠ش اٌؼذي األِش٠ى ٟاألعثك .
اٌفمِ ٗ١ذّذ اٌثصش - ٞاٌّغشب .
اٌذورٛس س٠اض اٌم١غ - ٟاٌؼشاق .
اٌّشد َٛعؼذ لاعُ دّٛدِٕ - ٞظّح اٌّؤذّش اٌشؼث ٟاٌؼشت. ٟ

ص۱٦

 .6توجان الفيصل  -نائبت أردنيت .
 .7طارق مصاروة  -صحفي ووزير فيما بعد .
 .8الدكتور اشرف بيومي .
 .9د .دنيس هولداي .
 .01د .هاني كوشلر .
 .00جورج گلوي  -نائب بريطاني .
ٚتعد أرٙاء جٍعاخ اٌّؤذّس ٚصدٚز اٌث١اْ اٌخراِ ٟذساض اٌّجا٘د احّد تٓ تال ٚفداً ِٓ ت ٓ١أعضاء اٌّؤذّس لدَ اٌ ٝتغددا ٌدغدسط ا دال اٌدمد١دا ج
اٌعسال١ح عٍِ ٝمسزاخ اٌّؤذّس  ِٓٚخالٌٙا اٌ ٝاٌشعة اٌعسال ِٓٚ .. ٟاٌجد٠س ذوسٖ ِا حصً أثٕاء ٌماء اٌٛفد ِع اٌسئ١ط اٌش١ٙد إذ ذدٍدىد اٌدّدردسجدُ
اٌسئاظٚ ٟخاصح أثٕاء ذسجّرٗ ِٓ اإلظثأ١ح اٌ ٝاٌعست١ح ٚتاٌعىط  ،فأثس ٜاٌدورٛز تاظُ لال١ش عض ٛاٌّؤذّس ِعر ذٔاً اٌسئ١ط ٌ١دردٌٛد ٝاٌدردسجدّدح
اٌفٛز٠ح تصٛزج صح١حح ٚ ..واْ ٌرٌه اٌرصسف ز فعً ١ة ٌد ٜاٌسئ١ط ٚأعضاء اٌٛفد اٌصد٠ك .
ٚأخ١ساً ٚتعد اٌعدٚاْ ٚاٌحسب ٚاٌغصٚ ٚاحرالي اٌعساق ف١ٔ 9 ٟعاْ األظ 3002 ٛذصاعدخ فعاٌ١اخ اٌحٍّح اإلظثأ١ح  ..فىاْ أٚي ِٓ ٚصً اٌد ٝاٌدمد دس
ف ٟعاَ االحرالي اٌدورٛز تدز ٚإٌّعك اإلعالٌٍِ ٟحٍّح ٠ ٌُٚجد ا ٞذعا ِٓ ْٚلثً اإل ازاخ اٌحى١ِٛح ( اٌشىٍ١ح ) ف ٟاٌّعدردشدفد١داخ ٚ ..تدعدد
اشٙس ِٓ ذٍه اٌص٠ازج لدَ ٚفد تسئاظح اٌثسٚف١عٛز وازٌٛض فاز٠ا ٚوأد ِدٕ٠ح اٌىاظّ١ح خ١س ِىاْ اعرّد ٌٍعىٓ .
ٚفٍ ِ ٟع عاَ  3000ذُ اٌرٕع١ك ِع اٌّجا٘د اٌساحً احّد تٓ تال ٚغ١سٖ ِٓ اٌشخص١اخ اٌعاٌّ١ح عٍ ٝعمد ِؤذّس ٌٕ ٌٟٚصسج اٌعساق فِ ٟد٠دٕدح
خ١خ ْٛاإلظثأ١ح ٚ ..تعد اْ ذّد وً اٌرسذ١ثاخ ٌعمد اٌّؤذّس ِٕٙاجاً ٚظىٕاً ٚأظّاء اٌشخص١اخ اٌّدعٛج  ..خً عٍ ٝخط اٌدّدؤذدّدس ِدٓ شدثداودٗ
اٌّغٍك احد اٌّرحرٌم ِٓ ٓ١ت ٓ١أزلاَ صفٛف اٌغاَ اٌّعازضح اٌعسال١ح ِّٓ ورة ٌٗ اٌمدز اْ ٠عافس ِدعٛاً ِٛ٠اً ِا اٌِ ٝدز٠د ٠ٚرعدسف ٘دٕدان عدٍدٝ
تعض شخص١اخ اٌحٍّح ٚلاِٛا ترىسٚ ٛ٘ ّٗ٠شِ ٌٗ ً١زافمٗ ف ٟذٍه اٌسحٍح ٚ ..واْ اٌّروٛز ٠دع ٟأٗ زجً لأٚ ، ْٛتعد عد ٛذدٗ ودردة اٌد ٝلد١دا ج
اٌحصب ذمس٠ساً عٓ جٌٛرٗ ٚلدَ ٔفعٗ عٍ ٝأٗ ( فاذح جٕح لٍعح )  ِٓٚت ( ٓ١ت ٛالذٗ ) اٌر ٟظ س٘ا  ،وراتردٗ عددج ِدرودساخ اٌد ٝتدعدض اٌدس ظداء
ٚاٌٍّٛن ٚاألِساء عٓ اٌحاي اٌّصز ٞف ٟاٌعساق ٚ ..ذث ٓ١فّ١ا تعد اْ اٌّ ِٛاٌ ٗ١لد ذسن ِروساذٗ ذٍه فِ ٟدز٠د ٍ ٚة ِٓ ( اٌشثاب ) أزظداٌدٙدا اٌدٝ
ظفازاخ أصحاب اٌّروساخ  َٛ٠ٚ ..حص ٌٗٛعٍ ٝوراب شىس ِٓ ل١ا ج اٌحصب صاز ٠راجس ف ٟذٍه اإلشا ج عٍ ٝأٗ ( ظف١س ) اٌحصب ٚاٌم١ا ج فد ٟودً
ِىاْ ِٚ ..ا اْ عٍُ اْ ِؤذّساً ظ١عمد فِ ٟدز٠د حر ٝتا ز ٌرع٠ٛك ٔفعٗ فىرة زظائً ِٚروساخ  ْٚذىٍ١ف ِدٓ احدد اٌد ٝعددج ظدفدازاخ عدٓ
اٌّؤذّس اٌر ٞظ١عمد ذ ز٠خاً ِٚىأاً ٚأ٘داف ٚ ..تفعٍٗ ذان ظٍط األضٛاء االظرخثاز٠ح ضد اٌّؤذّس فاشرعً حدّدٍدح ِدحدّدِٛدح ِعدعدٛزج تددأخ فدٟ
ٚاشٕ ٓ ٚوً ٚي ٌعدٚاْ ٚفِ ٟا ٠عّ ٝإٌّ مح اٌخضساء ف ٟتغدا إٌّىٛتح ٔٚ ..ر١جح ٌرٍه اٌضغ ٛزضخد حىِٛح ثاترد١دس ٚفد ٚعدصخ اٌدٚ ٝشازج
اٌخازج١ح تعحة اٌرسخ١ص ٚإٌغاء ِٛافماخ ظّاخ اٌدخٛي ٚإتالغ ل١ا ج اٌحٍّح اإلظثأ١ح تعدَ اٌّٛافمح عٍ ٝعمد اٌّؤذّس .
ٚوأد ذٍه اخس ِح ح ٌٍساحً احّد تٓ تال أزا ِٓ خالٌٙا اْ ٛ٠اصً حثٗ ٌٍعساق ٚشعثٗ ٘ ..را ٘ ٛاحّد تٓ تال اٌدر ٞز٘دٓ ٔدفدعدٗ فددا ًء ٌد زط
ٚاٌشعة ٚ ..اذا لدز ٌ ٠اَ اْ ذغدز تٗ ٚورٌه األعالَ  ،فاْ اٌراز٠خ لد ورة ح١اذٗ ٚأ٠اِٗ تع ٛز ِٓ تازٚ ٚذ٘ة ٚ ..اذا لدز ٌٍثائس ج١دفدازا اْ ذدخدٍددٖ
صٛزج ٠ ٛ٘ٚعرّس اٌث١س٠ح ٌٚىٓ تد ْٚأرصازاخ حم١م١ح ف ٟأفس٠م١ا أ ٚت١ٌٛف١ا اٌر ٟغاتد عٕ١اٖ فٙ١ا  ..فاْ اٌّجا٘د اٌثائس تٓ تال اٌر ٞحدّدً تدٕددلد١دردٗ
لثٍٗ تعٕٛاخ ٚورة شعس ذحس٠س اٌ ٓ ٛتّدا ِٓ اٌدِاء ٚاٌدِٚ ٛصٍ ٝخٍف ثٛزذٗ وً اٌشعة اٌجصائس ٞاٌر ٞفع ثّٕاً ٌٍرحدس٠دس اودثدس ِدٓ ِدٍد١دْٛ
ش١ٙد  ..لد ٔجح ف ٟس اٌّحرً ٚلد صٕع ثٛزج ٠عرص تٙا شعة اٌجصائس ٚوً اٌعسب .
فرح١ح ِٓ شعة اٌعساق  ِٓٚشثاب ٚوٛٙي حصب اٌثعث اٌعست ٟاالشرساو ٟاٌ ٝاٌمائد اٌساحً ٛ ٚت ٝألزط ٔاَ عٍٙ١ا جعدٖ اٌ ا٘س  ..فعدثدك ز٠دا
ٚظّاء ٚازط األٚزاض اٌر ٟاِرصجد ذزاذٙا تٕج١ع َ اٌشٙداء اٌ ا٘س  ٟ٘ ..اِردا ٌٍفس ٚض اٌستأ ٟاٌر ٞظٍ١ماٖ اٌّجا٘د اٌخاٌد  ..فدّدٓ ٠دحدثدٗ
هللا ٠ ..حثٗ شعثٗ ٚ ..ذحثٗ اإلٔعأ١ح وٍٙا  ..زحُ هللا فم١دٔا اٌغاٌٚ ٟاظىٕٗ فع١ح جٕاذٗ .
لاي ذعاٌ: ٝ
ظ ُس ََِ ٚا تَ َّدٌُٛا ذَ ْثد ً
ِ٠ال ﴾
ٓ ََ ْٕ ٠ر ِ
ٗ َف ِ
ٗ َعٍَ ِْ ١
٘ ُدٚا اٌٍَّ َ
ص َدلُٛا َِا َعا َ
ي َ
ِِ ٓ١ز َ
ّ ْؤ ِِٕ َ
﴿ِ َ
ُ َِ ْ
حثَ ُٗ َْ ُٙ ْٕ ِِ ٚ
ٓ َلضَْ َٔ ٝ
ُ َِ ْ
ّ ْٕ ُْ ٙ
جا ٌ
ِٓ ا ٌْ ُ
صدق هللا اٌعظُ١

ص۱٧
أتناء شعثنا الغُاري حيُىى الذكزي احلادَح والسثعني لثىرج هاَس الىطنُح التحزرَح القىهُح

الثعث ضوانح الشعة واالهح
هُثن القحطانٍ
ك مو لدليمج اللطٌب ًعظمج المحنت ًازخَ لْل الظ م ظدًلو بسا لةمةعةوا
ػْوا البعذ مبدداع دّواْس الظة فابنوا لعبنو األبِ الةرّةن عةويةٌا مةن ًّةةث
ات خةل ًاٌز عمةئو ًمو شالٌا ّعويٌا من حلسطوث ًميوحساث ىؤتا العمةا مةن
لؽسار العم ْت العْوظْت المنيوزة الرّن ظسقٌا لمٌالةيةم ًطةودزًا ةسّةوحةيةم
فوييم ّ دًا فِ البعذ ًم وىدّو ًم وىدُ المقوًمةت األبةطةول ػةمةويةخةيةم
المبْن ف قد حظدٍ ىؤتا الم وىدًا األفةراذ ألعةخةَ
األكْدة لخحقْق النظس ُ
ا خةل غولم عسفو حوزّخ البشسّت ك يو فِ قدّمو ً دّزو ًزكةعةٌا لكةبةس قةٌة
عظمَ غولمت ميْمنت عبس عم ْوث ايودّت بطٌلْت ًلذاقٌىو نظل الةيةصّةمةت
مز مو اسعٌا خمْنِ الظفٌُ كؤًظيو الع قم بوعخسافو ىٌ .
ًىو ىم ّخظدًا تحبوعو من هو اّساا الظفٌّْن الرّن لزاد اتمْسكوا حٌزّزيةم
العساا بعد ىصّمخيم المسة ع َ لّدُ م وىدّو األطةا ًلهن ىْيوث ىْيوث ..
فولبعذ ًم وىدًه ًم وىدً المقوًمت الرّن كعسًا ظةيةس ات ةخةةل ًالةحةقةٌا
بولمحخ ْن ىصّمخيم المنهسة لقودزًا بيٌّخيم ال يودّت عة ةَ ظةحةق ًازرةِ
ات خةل ًالمحخ ْن من كل طنف ًلٌا فول يود ىٌ ىٌّت البعذ ًىٌ عةقةْةدحةو
ًالحْوة الحسة الهسّمت ل شعب ًاتمت كمو ّؤكد السفْق الم وىد عةصة إبةساىةْةم
األمْن العو ل حصب فِ خطوبو الخوزّلِ فِ الركسٍ اللومعت ًالعخْن لمْةد
البعذ باا البعذ ىٌ يبغ الشعب ًطس و الشومخ المخالق الرُ ححطمج ع َ
طلسحو لعخَ قٌٍ الب ِ ًالعدًاا ًالط ْوا فِ العولم ًلم ّصل لوملةوع شاىةْةوع
ّصداد مخويت ًطةبت ًزظٌخوع ًحالقوع معبساع بٌعِ عولِ ًبهل قٌة ًادازة ً ةنةهةت
ً همت عن لزادة اتمت الخِ لي بخو ًلزػعخو من لبوا المهوز ًالمحومةد ةخةَ
لظخٌٍ ًب غ الده بهل طدا ًإخةص معبساع عن لزادة اتمت الةعةصً ًيةصًغةيةو
المشسًي الَ ذزٍ الم د ًالعصة ًالهسامت ًعبس بحق عن اخْسحيو بْن األمم فِ
قدزحيو ع َ األداا البطٌلِ ًالعطوا ًاألبداي ًاتيبعود ًالخ دد ًبرل ك و ّبقةَ
البعذ لوملوع معطو عا عظْوع ع َ اتيحنوا فيٌ الحصب المقوً الم وىةد ًالةحةصب
ل جض ألبنوا الشعب من محنخيم القوظْت ًمعويوحيم بٌاو حعنج ًاظةخةيةخةوز
الم ع
هٌمت المولهِ العمْ ت الخِ حرّقيم لخَ طنٌر العراب ًالحسموا .
ًىو ىٌ البعذ األلم ّقٌد يؼوت ع ًؽنْو بٌاو حسكت المحخ ْن ًًازرْةيةم الةفةسض
الظفٌّْن ًعمةئيم األذتا ًّلٌع يؼوت ع ححسزّوع دّمقساؽْوع بٌاو محوًتث القما
ًاألذتل ًاتعخقول الٌاظعت الخِ حطول منوػ ْو ٌّمْوع فِ الٌقةج الةرُ حة ةوًش
فْو كل محوًتث المخلوذلْن ًاللٌيت ًالمخعوقطْن ل نْل من ايودّةت الةبةعةذ
ًحشٌّو لزرو النؼولِ الم ْد ً ..ىو ىٌ البعذ ّحمةل زاّةت الةهةفةوج الةمة ةْةد
ًالنؼول الحوش بٌاو كوفت للهول اتظخ ةل ًبسًش الطبقت الطفْ ةْةت الة ةدّةدة
من العمةا ًيوىبِ لمٌال الشعب فِ الٌقج الرُ ّ عد فْو لةعة ةت الةزةٌزة
العسبْت المعوطسة الم وىدة ع َ ازع ال يود ًالسبةوؽ ازع الةعةساا الةطةوىةسة
ً خَ ّخحقق النظس المؤشز المبْن ًحخقد ارًة معْسة اتيبعود العسبِ الة ةدّةد
ًحخحقق لىدار امخنو العسبْت الخوزّلْت فِ الٌ دة ًالحسّت ًاتلخساكْت .

أصداء واسعح
خلطاب الزفُق اجملاهد عزج اتزاهُن
األهني العام للحزب
والقائد األعلً للجهاد والتحزَز واخلالص الىطنٍ
يف الذكزي اخلاهسح والستني دلُالد الثعث
ل دد خطوب السفْق الم وىد عصة ابساىْم األمْن الةعةو لةحةصب
البعذ العسبِ اتلخساكِ ًالقوئد األعة ةَ لة ة ةيةود ًالةخةحةسّةس
ًاللةص الٌؽنِ لطدا عا لعبْت ًاظعت ْذ ح قفو لبنوا لةعةبةنةو
بولخفوعل ًالحبٌز بمو عصش ؼٌز الحصب فِ الٌظؾ الة ةمةوىةْةسُ
ًعصش ّقْنو بحخمْت النظس الخو المبْن ع َ المحخ ْن ً فةوئةيةم
ًعمةئيم ًالمؼِ الَ لمو ع َ ؽسّق الخحسّس ًالظفس ًالةنةظةس
المبْن فِ الٌقج الرُ ًاو طفعت قةٌّةت لةحةهةٌمةت الةمةولةهةِ
ُ
العمْ ت ًاؽسار العم ْت العْوظْت الملوبساحْت فسا ٌا ّيسفٌا بمو
ت ّعسفٌا ًّهْ ٌا الخلسطوث ل بعذ ًمنوػ ْو ف قد ليخوبيم السعب
ًالي ا ًمو دزٍ ىؤتا لا البعذ موعٍ الَ لمةو فةِ معةْةسحةو
ال يودّت الظوفسة فيٌ العْف الم سب الرُ لم ًلن حز مو المحةن
ًاللطٌب بل ّصداد دة ًباظوع ًمؼو عا ً ةخةَ الةظةفةس الةحةوظةم
ل بعذ ًاتمت .

هاراثىى ( ادلؤمتزاخ ) واالجتواعاخ
حسني قاسن الُاسزٌ
دًخٌا الشعب العساقِ األبِ عن عقد ( مؤحمسىم الٌؽنِ ) العخْد
قبل القمةت ا بعةدىو ًدازث ز ةَ ااخموعةوث مةو حةعمَ ال نةت
الخحؼْسّت الخِ قوؽعةج ااخموعوحيةو مؤخةساع بعةغ األؽةسار ًدازث
الدائسة فولعساب الطولبةويِ ّةدعٌ تاخمةوي فةِ ب ةداد ًلهنةو ّيةسي
لةةخسسًض ااخمةةوي لزبْةةل ل لمةةعت الهبةةوز ًمنيةةم العةةساب ال دّةةد
مقخدٍ الظدز مٌفد الظفٌّْن اإلّسايْْن الرُ القَ يقوؽو الزمويْةت
عشس ًالخِ عدىو لحبوعو طة ال فةساا ال دّةد ًىةِ الةخِ حفخة
البوب مٌازّوع لمن ّدمن الؼح ع َ الرقٌا ًحمؼْت الٌقةج إلدامةت
ّةسع اةةًشة ةصب الةدعٌة
هٌمت المولهِ العمْ ت ًكل ذل لةم
ج
العمْل الرّن ظ ةٌا ّةظسخٌا بةاا المهةوا لطبْعةِ لعقةد المؤحمةس
( ب داد ) ًلْط ( لزبْل ) ًىهرا حظل األظةطٌايت المةشسًخت حةدًز
ًحظو ب دًزاييةو مةا الخف ةْساث اإلاسامْةت ًلة الهيسبةوا ًالمةوا
الظوفِ ًحصاّد البطولةت ًازحفةوي ًحةْسة الخ ٌّةا ًالقمةا ًاتػةطيود
ًالخمدد إتّسايةِ الةظفٌُ داخةل العةساا ًمةو اع عةت المؤحمةساث
ًاتاخموعوث ًالم خقْوث إت غطوااع ممصا ليرا الخمةدد ًلهةن ًعةِ
الشعب ًايوده ظْ يغ ملططوث ًلتعْب العمةا ًّمؼِ قُدموع
ع َ ؽسّق ال يود ًالخحسّس ًاللةص الٌؽنِ ًالقٌمِ .

ص۱٨

أتناء شعثنا األتي يىاصهىن مطانثرهم
تإنغاء قزاراخ االغريال وأطالق سزاح
األسزي وادلعرقهني
يف انذكزي احلاديح وانسثعني نثىرج مايس انرحزريح
انىطنيح وانقىميح

صثاح حامد اخلشعهي

ذّش عٍٕ١ا ف٘ ٟزٖ األ٠اَ اٌعٙاد٠ح اٌّثاسوح اٌزوش ٜاٌؽاد٠ح ٚاٌغثعوعْٛ
ٌصٛسج ِا٠ظ اٌرؽشس٠ح اٌٛطٕ١ح ٚاٌم١ِٛح ٚاٌر ٟأذٌود ف ٟاٌعصعأعِ ٟعٓ
ِا٠ظ ٚ 1491اٌر ٟأتٍ ٝفٙ١ا أؼشاس ظ١شٕا اٌثاعً ٚأتٕاء شوثٕا اٌثطعً
خ١ش تالء ِٛظ ٓ١ٙاٌضشتاخ اٌماصّح ٌٍّغروّش ٓ٠اٌثش٠طأٚ ٓ١١أرٔاتعٙعُ
اٌز ٓ٠فشٚا خاسض اٌوشاق ٌٚمذ اشروً أٚاس اٌصٛسج ف ٟأسظاء اٌعوعشاق وعٍعٗ
ٚأْ ٌُ ذفٍػ اٌصٛسج ذؽم١ك أ٘ذافٙا ٌوذَ اٌرىافؤ ِع اٌعمعٛج اٌعمعاشعّعح
ٌٍّغروّش ٓ٠فأٔٙا لذِد وٛوثح ِٓ اٌشٙعذاء صعالغ اٌعذ٠عٓ اٌ عثعا
ِٚؽّٛد عٍّاْ ٚواًِ شث١ة ِٚعؽعّعذ فعٙعّع ٟععوع١عذ ٠ٚعٔٛعظ
اٌغثوا ٞٚاٌز ٓ٠عرظً أعّائ ُٙخاٌذج ف ٟعّاء اٌشٙادج ٚاٌععٙعاد
ٚاٌفذاء ٚواْ اٌثوس ضّ١ش اٌشوة ٚاالِح ؼاضٕح ذٍعه اٌعصعٛسج اٌعفعرع١عح
اٌثطٍح فإٌّاضٍ ْٛاٌثوص ْٛ١اٌز ٞوأٛا ِٚا ٠ضاٌ ْٛف ٟتذء ِعشؼعٍعرعٙعُ
اٌرأع١غ١ح عٍّٛا عٍ ٝذشى ً١ؼشوح ٔ شج اٌوشاق ٌذعُ شٛسج ِعا٠عظ
عاَ . 1491
ٚلذ ورة اٌشف١ك اٌمائذ اٌّؤعظ اؼّذ ِ١ش١عً ععفعٍعك سؼعّعٗ
ٚشائك ( ٔ شج اٌوشاق ) اٌر ٟظاء ف ٟاٌثوض ِٕٙا  :أٙ٠ا اٌوشت ٟؼع١عصعّعا
وٕد ضػ تشفا٘ه أ٠اِا ً ذضّٓ الِرعه اٌغعوعادج أظع١عاال ٚأِعرعٕعع ععٓ
اٌّال٘ ٟظّ١وا ً ٚعاعذ اٌوشاق اٌّعا٘ذ إر ال ١ٍ٠ك ته اْ ذٍ ٛٙتع١عٕعّعا
اٌوشاق ٠ش٠ك دِٗ ف ٟعثٍ١ه أٌغ ِ اٌض١افاخ ٚال ذمعثعٍعٙعا ِعٓ األخعش٠عٓ
ٚتمّ١رٙا لذَ ٌعشؼ ٝاٌوشاق اٌوشت ٟأد٠ٚح ٚأضّعذج فع ٟوعً اشعٕع١عٓ
ٚخّ١ظ ٚالر ش ِع أعشذه عٍ ٝأوً ٌٚ ْٛاؼذ تغع١عظ ٚأسععً تعّعا
ذٛفشٖ ٌٍوشاق ٌ١شرش ٞأعٍؽح ِٚوذاخ  ..أٙ٠ا اٌوشب ؼ١صّا وعٕعرعُ فعٟ
ذغأٌٗ اْ ٠عٕع عش اٌعوعشاق ٌٚعرعىعٓ
وً عاعح ٌرشذفع لٍٛتىُ اٌٝ
ذؽ١رىُ فّ١ا تٕ١ىُ توذ أ ْ٢فذ ٞاٌوشاق !..
٘ٚىزا واْ ظٙاد اٌثوس ؼاضشا ً ف ٟشٛسج ِعا٠عظ اٌعٛطعٕع١عح اٌعرعؽعشس٠عح
اٌم١ِٛح ف ٟاٌوشاق اٌز ٞعذٖ اٌثوس لٍوح إٌضاي ٚاٌعٙعاد اٌعوعشتع.. ٟ
٘ٚا ُ٘ ِعا٘ذ ٚاٌثوس ٚاٌّماِٚح ف ٟاٌوشاق توذ أْ سووٛا اٌّؽعرعٍع١عٓ
االِ١شواْ ٘ٚضِ ُ٘ٛشش ٘ضّ٠ح ٠غرٍِ ّْٛٙوعأعٚ ٟدسٚط اٌعزوعشٜ
اٌؽاد٠ح ٚاٌغثوٌ ٓ١صٛسج ِا٠ظ اٌخاٌذج ٌ١عٛفعفع٘ٛعا فعِ ٟغع١عشذعٙعُ
اٌعٙاد٠ح اٌظافشج ٌرؽم١ك ذؽش٠ش اٌوشاق ٚاعرمالٌٗ ٚص١شٚسذٗ ِٓ ظعذ٠عذ
ِٕاسا ً ٘اد٠ا ً الِرٗ اٌوشت١ح ٚؼر ٝإٌٛٙض ٚذؽمع١عك االٔعثعوعاز اٌعوعشتعٟ
اٌعذ٠ذ ٚاٌّعذ ٌشٙذاء شٛسج ِا٠ظ ٚشٙذاء اٌوشاق ٚاالِح .

حتيح اىل انعمال يف عيدهم األغز

تقهم انعامم انثعثي
صالح مهدي انفضهي

أؼ ٟ١اٌوّاي اٌوشالٚ ٓ١١اٌوشب ٚعّاي اٌواٌُ أظّع تو١ذُ٘ اٌخعاٌعذ عع١عذ اٌعوعّعاي
اٌواٌّ ٟاٌز ٞفً عٍِ ٝش اٌضِٓ ع١ذا ً سِض٠ا ً تٛظٗ اٌطماج اٌثماج ِٓ اٌّغعرعمعٍع١عٓ
ٚعاسل ٟظٛٙد اٌشمٍ١ح ِٕز أضشاب اٌوعّعاي فع ٟشع١عىعااع ٛفع ٟاٌعوعاَ 1941
ٚذمذ ُّٙ٠وٛوثح ِٓ اٌوّاي شٙذاء عٍعِ ٝعزتعػ اٌعؽعش٠عح ٚاٌعىعشاِعح ٚاٌعوعذاٌعح
االظرّاع١ح .
٘ٚا ُ٘ اٌوّاي اٌوشال ْٛ١اٌثٛاعً إٌّخشط ْٛفعِ ٟغع١عشج اٌعععٙعاد ٚاٌعرعؽعش٠عش
٠ؽرفٍ ْٛتو١ذُ٘ األاش ع١ذ اٌوّاي اٌواٌِّ ٟغرٍِ ٓ١ّٙوعأع ٟاٌعثعزي ٚاٌعععٙعاد
ٚاٌشٙادج ٌّٛاصٍح ظٙاد شوثٕا اٌ ثٛس تٛظٗ اٌّغرمٍ ٓ١اٌعذد ِٓ ِغرمٍ ٟأتٕعاء
شوثٕا اٌىادؼ ِٓ ٓ١اٌوّالء ٚاٌفالؼٚ ٓ١عائش إٌّرع ٓ١األصالء ِعّعٓ أشعشٚا شعشاءا ً
فاؼشا ً عٍ ٝؼغاب عشلح ظٛٙدُ٘ ٚأِٛاي اٌشوة اٌوشاق وٍٗ ِش١و١عٓ اتشعع
ص١غ االعرمالي ٚاٌفغاد اٌّاٌٚ ٟاإلداس ٞتً ٚعشلح لٛخ اٌشعوعة ٚعع١عّعضعٟ
عّإٌا اٌثٛاعً ِع أتٕاء شوث ُٙاٌّضؽ ٟاٌّوطاء ٚؼر ٝاٌظفش اٌؽاعُ ٚاٌرعؽعش٠عش
اوعثعش
اٌشاًِ ٚذؽم١ك االعرمالي اٌغ١اعٚ ٟااللر ادٚ ٞاالظرّاع ٟإٌاظض ٚ
ٚإٔا ٌّٕر ش. ْٚ

انعمهيح انسياسيح ذرهاوي
وجهاد انشعة يرىاصم صىب اننصز انعظيم

سياراخ انعميم ادلانكي
إليزان وانكىيد وما تينهما

حتسني غانة األسدي

فٙٔ ٟا٠ح اٌشٙش اٌّاض ٟؼظ َ اٌوّ ً١اٌّاٌى ٟصائشا ً رٌ١ال ً إل٠شاْ سوع عٕذ ألعذاَ خإِيعٟ
ٚأؼّذٔ ٞعاد ٚسؼٚ ّٟ١اٌز ٓ٠ظا٘شٚا ترثو١عح ؼىِٛعح اٌّعاٌى ٟإل٠عشاْ اٌع ف٠ٛح د فثوعذ
ذمٍ١وح ( االذؽاد ت ٓ١ا٠شاْ ٚاٌوعشاق ) ٠ؤوعذ أْ ا٠عشاْ اٌع ف٠ٛح ٚؼىِٛعح اٌّعاٌى ٟاٌوٍّ١عح
( سٚؼاْ ف ٟظغذ ٚاؼذ ) ٚذشأض٠د اٌرعاسج ت١عٓ اٌثع شج  (ٚخٛسععراْ ) عع١وٛد تاٌفائعذج
اٌ ّّ١ح عٍٚ ٗ١عٍٛ ٌ ٝص ؼىِٛح اٌّاٌى ٟتوذ رٌه تومذ اظرّعا (  )1+5فع ٟتمعذاد
ف ٟاٌصاٌعس ٚاٌوعششِ ٓ٠عٓ اٌعشٙش اٌمعادَ ٌخذِعح اٌؽىعُ اإل٠شأع ٟاٌع فٚ ٞٛاٌّع اٌػ
األِ١شو١ح اإل٠شأ١عح اٌّعشرشوح ِٚعٓ ؼع اد ص٠عاسج اٌوّ١عً اٌّعاٌى ٟإل٠عشاْ ذفع٠ٛض ا٠عشاْ
تّٛاصٍح اٌؽفش اٌّائً ٚاألفمٌ ٟغشلح إٌفظ اٌوشالِ ِٓ ٟا ٠غّٙٔٛا اٌؽمٛي اٌّعشرشوح
ف ٟاٌط١ة ٚأت ٟاشب ٚدٍ٘شاْ ٚلثً ص٠اسج اٌوّ ً١اٌّعاٌى ٟإل٠عشاْ وأعد ص٠اسذعٗ اٌع فمح
اٌ ٝاٌى٠ٛد ٚاٌر ٟأوٍّرٙا ص٠اسج ٔائة سئ١ظ اٌٛصساء اٌى٠ٛرٌٍ ٟوشاق ٚاٌر ٟذىٍٍعد ترف٠ٛعض
ؼىاَ اٌى٠ٛد تّٛاصٍح اٌؽفش اٌّائً ٌغشلح ٔفعظ اٌشٍِ١عح ٚععفٛاْ ٚذّىٕٙ١عُ ِعٓ لعضُ
اٌّض٠ذ ِٓ األساض ٟاٌوشال١ح ٚعىٛذ ُٙعٓ تٕاء ِٕ١اء ِثاسن اٌعز ٞعع١مٍك ِٕفعز اٌوعشاق
اٌثؽش ٞاٌٛؼ١ذ عٍ ٝاٌخٍ١ط اٌوشتٍ٠ٚ ٟؽك تٗ أفعذغ األضعشاس ٘ٚىعزا ٘ع ٟتشوعاخ ص٠عاساخ
اٌوّ ً١اٌّاٌىٚ ٟاعرمثاالذٗ ٌٚىٓ ؼغاب اٌعشوة تخ ٚععغ١ش ٚال س٠عة ف١عٗ ٚعع١وٍُ
اٌز ٓ٠فٍّٛا إِٔ ٞمٍة ٕ٠مٍث. ْٛ

ص۱٩

حمنح الصحفيني واألدتاء والكتاب يف العراق
وشدج تاسهم اجلهادي

أميمح الربهان
ٌمذ اُعرٙذفد اٌقذافح اٌٛهٕ١ح اٌلشال١ح ِٓ لثً اٌّذرٍ ٓ١االِ١شواْ ِٕز  َٛ٠اٌراعع ِٓ ٔ١غاْ عاَ  3440د١س فٛدسخ اٌقذف اٌلشال١ح اٌٛهنٕن١نح اٌنصنٛسج
اٌجّٛٙس٠ح اٌمادع١ح ٚاٌلشاق ٚدٍد ٚصاسج األعالَ ٚفٛدسخ اٌقذف تذءا ً ِٓ تٕا٠اذٙا اٌ ٝاجرصاز ِذشسٙ٠ا ٚعشلح ِطاتلٙا ِّٚاسعح ؽر ٝفٕنٛف اٌنرنؾن٠ٛنٗ
تذمٙا ٚادٍد ِذٍٙا اٌقذف اٌقفشاء ٚاٌّؾث٘ٛح ٚلّلد ٚاعرمٍد اٌلذ٠ذ ِٓ اٌقذفٚ ٓ١١األدتاء ٚاٌىراب فنال ً عٓ ادرالي ِمش االذذاد اٌلاَ ٌن دتناء ٚاٌنىنرناب
تذتاتاخ االدرالي األِ١شو .. ٟت١ذ أْ األدتاء ٚاٌىراب اٌّجا٘ذٚ ٓ٠افٍٛا جٙادُ٘ اٌٍّذّ ٟتغالح اٌىٍّح اٌذشج اٌؾش٠فح وىراب ٌٍّماِٚح اٌنٛهنٕن١نح اٌنثناعنٍنح
ِ ُ٘ٚا صاٌٛا ٛ٠افٍ ْٛجٙادُ٘ غ١ش عاتة ٓ١تلٍّ١اخ االجرصاز ٚلطع األسصاق ٚاٌّالدمح ٚاالغر١اي ٚال غش ٚأْ ذؤوذ ٘زٖ اٌذم١مح ( ٌجٕح دّا٠ح اٌقذف ) ٓ١١اٌنرنٟ
ذرخز ِٓ ٔٛ٠ٛ١سن ِمشا ٌٙا ( اْ اٌلشاق فٕف ٌٍلاَ اٌخاِظ عٍ ٝاٌرٛاٌ ٟوأعٛأ دٌٚح ِٓ د١س ِٛاجٙح لنا٠ا اغر١اي اٌقذف ٓ١١د١س ٌُ ذنرنٛفنً اٌغنٍنطناخ
اٌلشال١ح ٌٍجٕاج ف 04 ٟلن١ح اغر١اي ٌٍقذفٚ ) ٓ١١أوذخ اٌٍجٕح أْ ِلذي اإلفالخ ِٓ اٌلمٛتح ف ٟاٌلشاق ٠رناءي أِاِٗ ِلذي اٌجش٠نّنح فن ٟأ ٞدٌٚنح أخنشٜ
عٍ ٝدذ ذلث١ش اٌٍجٕح ٘زا فنال ً عٓ اعرؾٙاد اوصش ِٓ  054فذف ٟعشالٚ ٟاعرماي ٚذلز٠ة اٌّةاخ ِٓ اٌىراب ٚاٌقذفٚ ٓ١١األدتاء فىأٛا صٚاسا ً ِلشٚفن١نٓ فنٟ
تٛوا ٚعجٓ اٌّطاس ٚتادٚػ ٚعجٓ اٌرغف١شاخ ٚغ١ش٘ا ٘ٚىزا ذرفالُ األصِح اٌذ١اذ١ح ٚاٌّق١ش٠ح ٌٍقذف ٓ١١اٌلشالٚ ٓ١١ذضداد ِذٕرٌٚ ُٙىٓ تنأعنٙنُ اٌنفنىنشٞ
ٚاٌصمافٚ ٟاإلعالِٚ ٟاٌرلث٠ ٞٛرقاعذ ٚدر ٝأثالض فثخ إٌقش اٌذاعُ .

حساب الشعة

سلمان الشعثي



ِٓ اٌذقاد اٌّش ٌّؤذّش ( إٌمّح ) اٌر ٟأعّ٘ٛا لّح ف ٟتغذاد أٚاخش آراس اٌّام ٟ٘ ٟؽشاء أوصش ِنٓ  044عن١اسج ِنٓ أِنٛاي اٌنؾلة اٌلشالن ٟاٌنزٞ
٠ل١ؼ عثلح ِال ِٓ ٓ١٠أتٕائٗ ذذد خو اٌفمش ٚتٍغد ٔغثح اٌثطاٌح  %04ت ٓ١ؽثاتٗ ٔلُ ٌمنذ اؽنرشٚا  044عن١اسج ِنٓ تٕٙ١نا  04عن١اسج ِاسعن١ذط
ِقفذح ِٓ أِٛاي ٘زا اٌؾلة اٌّىافخ تغلش دٛاٌ١ٍِ 04 ٟاس دٚالس ٚصعد عٍ ٝأتٕاء ِٓ ٠غّ ُٙٔٛاٌّغؤ ِٓ ٓ١ٌٚاٌلّالء ٚاٌٍقٛؿ ٚاٌغاسلٚ ٓ١عٍنٝ
ِٓ ٠غّ ُٙٔٛلادج اٌفشق ٚأِشاء األٌ٠ٛح ِٓ جالٚصج اٌّ١ٍ١ؾ١اخ اٌقف٠ٛح تلذ اعرخذاِٙا ٌّذج ٚ َٛ٠ادذ ٘ىزا ٘ ( ٟدٌٚح لأ ) ْٛاٌلّ ً١اٌّناٌى ٟعنقاتح
ٔٙة أِٛاي اٌؾلة ٚإؽاعح اٌفغاد عٍ ٝدغاب جٛع اٌؾلة ِٚلأاذٗ ٘ٚىزا ٘ ( ٟدٌٚح اٌمأٚ ) ْٛإال فنال  !!..وٌٚىنٓ لنأ ْٛاٌنؾلة اٌلنادي عن١ذض
سلاب اٌلّالء ٚاٌٍقٛؿ ٚاْ غذا ً ٌٕاظشٖ لش٠ة .



ِٓ فّه أدٕ٠ه الذٕ ٟإٌائثح عٓ ِا ذغّ ٝورٍح األدشاس ِاجذج اٌرّ ِٓ ّٟ١اٌرقش٠خ آٔاء اٌٍ ٚ ً١اهشاف إٌٙناس تأنٗ لنذ ذنُ ذض٠ٚنش خرنُ ِجٍنظ اٌنٛصساء
ح ِغاء د ْٚأْ ذفقخ عٓ ِنٓ ٘نُ ٘نؤالء
ٚعشلح  0ذشٔٛ١ٍ٠اخ دٕ٠اس ٚأْ عٕافش ِرٕفزج وث١شج فِ ٟجٍظ اٌٛصساء ٚساء اٌلٍّ١ح ٚسادد ذىشس ٘زٖ اٌفمشج فثا َ
اٌلٕافش اٌّرٕفزج اٌىث١شج و ٔٚمٛي ٌّاجذج اٌرٌّٚ ّٟ١ىً أتٕاء ؽلثٕا اٌط١ة تأْ اٌخثش اٌ١م ٓ١ف ٟذض٠ٚش اٌخرُ عٕذ أت ٟسداب ِذ٠ش ِىرة اٌلّ١نً اٌّاٌىنٟ
ٔٚجٍٗ أدّذ ٚلذّ٠ا ً ل ً١أرا ُعشف اٌغثة تطًُ اٌلجة .



ٚصاسج اٌرجاسج اٌلر١ذج ذثؾش اٌّٛاهٕ ٓ١ترٛص٠ع اٌثطالح اٌرّ١ٕ٠ٛح ٌٍلاِ ٓ١اٌجاسٚ ٞاٌّمثً ٌٚىٓ أتٕاء ؽلثٕا اٌط١ة اٌنقاتش ٠نز٘ث ْٛاٌن ٝاٌٛو١نً اٌنز ٞوناْ
٠رذف ُٙف ٟصِٓ شٛسج اٌثلس تىً اٌّفشداخ اٌّل١ؾ١ح اٌذ٘ٓ ٚاٌشص ٚاٌغىش ٚاٌطذٚ ٓ١اٌؾاٚ ٞاٌنقاتِٚ ْٛنغاد١ك اٌغنغٚ ً١اٌذٍ١نة ٚاألجثناْ ٚغ١ش٘نا
ف ٟتلل اٌغٌٕٚ ٓ١ىٕ٠ ٌُ ُٙجذٚا عٕذ اٌٛوالء ف ٟصِٓ دىِٛاخ اٌلّالء إال لٍ ِٓ ً١اٌغىش ٚاٌشص ٠ٚقشر ٘ؤالء اٌٛوالء فٚ ٟج ٖٛاٌّنٛاهٕ ٓ١ال ذطاٌثٕٔٛنا
تغ١ش ٘اذ ٓ١اٌّادذ ٓ١فال ٛ٠جذ عٕذٔا د٘ٓ ٚال ؽاٚ ٞال فاتٚ ْٛال دٍ١ة أهفاي ٚال ا ٞؽٟء ٚاٌثم١ح ذأذ ٟف ٟاالٔمناك عٍ ٝدنقح اٌّنٛاهٕ ٓ١اٌّرثم١نح
ف ٟاٌؾٛٙس اٌمادِح .



خن١ش اٌغنثاْ ِّٕٙه ٘زٖ األ٠اَ ف ٟاجرّاعاذٗ اٌّرٛافٍح ِع اٌّذع ٓ٠ٛعاِ ٟاألعشج ٟسئ١ظ ِا ٠نغّ١٘ ٝةنح االعنرصّاس ٚعنذٔاْ اٌنغشاض ٚو١نً
اٌلّ ً١اٌّاٌىٌٍ ٟقفماخ ٚؽا٘ذٖ األِ ٓ١عٍ ٝدٕ٠اِ١ى١ح خن١ش اٌغنثاْ ف ٟذذ ً٠ٛدقح اٌلّ١نً اٌّناٌىِ ٟنٓ فنفماخ االعنرصّاس ٚخقٛفنا ً فنفماخ
االعرصّاس اٌجذ٠ذ اٌر ٟتذأٚا ترذؽٕٙ١ا تلذ ص٠اسج اٌلّ ً١اٌّاٌىٌٍ ٟى٠ٛد ٚص٠اسج ٔائة سئ١ظ اٌنٛصساء اٌى٠ٛنرٌٍ ٟلنشاق ِماتنً اٌرفنش٠و تٕفنو اٌلنشاق ٚأسمنٗ
١ِٚا٘ٗ ف١ا ٍ٠ٚىُ ِٓ غنثح اٌؾلة اٌلشال ٟارا غنة فأْ غنثرٗ عرذشق أٌٚىُ ٚآخشوُ ٚع١ىِ ْٛغرمشوُ عمش ٚتةظ اٌّق١ش ...



عشاب ففماخ اٌّاٌى ٟاألخش عضج اٌؾاٖ تٕذ س ٠قٛي ٠ٚجٛي ٚلذ فنذٗ اٌٍـ األخش فاتش اٌل١غاِ ٞٚا ٠غّ ٝأِ ٓ١تغذاد ٚاأل ٌٝٚتاْ ٠غّ ٝخائٓ تغنذاد
ألٔٗ ٌُ ٠قٓ أِأرٙا تً خأٙا ٘زا اٌخائٓ عفٛا األِ ٓ١اٌز ٞفنخ ذمث ً١عضج اٌؾاٖ تٕذس ٌ١ذٖ ٌرّؾ ٗ١ففماخ ؽشوائٗ ٚاٌؾاٖ تٕذس ٠نقشر ِنًء ف١نٗ ٌ١نظ
عٕذ ٞؽشواخ ِٚا ٠رذذز عٕٗ ؽشواخ ١ّ٘ٚح  ٌُٚذقافخ ٠ذ٘ ٞزا اٌمث١خ ٚع١ؼ ٚؽٛف وّا ٠مٛي اٌلشال ٟاٌؾش٠ف .

ص٢۰

مصطلحات ومفاهيم فكرية وسياسية
ذٞاصَ اُصٞسج ذوذٛ ْ٣ز ٙاُضا٣ٝح اُر ٢ذؼشض ذؼش٣لاخ تثؼط أُصطِحاخ ٝأُلا ْ٤ٛاُلٌش٣ح ٝاُغ٤اع٤ح أُغرواج ٖٓ ٓؼ ٖ٤اُلٌش اُٞغ٘ٝ ٢اُوٝ ٢ٓٞاالٗغاٗٝ ٢اُترت٢
ال ذٔصَ تاُعشٝسج ذؼش٣لاً تؼص٤اً ٗص٤اً ٝاٗٔا  ٢ٛهش٣ثح ٖٓ كٌش اُحضب ٝػو٤ذج اُثؼس ٝاعرشاذ٤ع٤ر ٚاُغ٤اع٤ح ٞٓٝاهلٝ ٚذطث٤واذٜا  ،تَ إ تؼعٜا ٣ؼثش ذؼث٤شاً ده٤واً ٝشتآت ً
ػٖ ٓٞهق اُحضب ٝسؤ٣ر ٚاُلٌش٣ح ٝاالعرشاذ٤ع٤ح ٝ ..ذٜذف ٛز ٙاُضا٣ٝح اُ ٠اؿ٘اء شواكح أُ٘اظِ ٖ٤اُثؼصٝ ٖ٤أُعاٛذٝ ٖ٣ػٔ ّٞاُٞغ٘ ٖ٤اُؼشاهٝ ٖ٤٤اُتٔت٘تاظتِت٤تٖ اُتؼتشب
أُ٘اٛع ُ ٖ٤حر ٍ تَ ٝػٔ ّٞات٘اء شؼث٘ا أُعاٛذ اُصاتش ُٝرٌٖ ُ ْٜخ٤ش ٓؼ ٖ٤ك ٢ظَ اُرش ٚ٣ٞاُلٌشٝ ١اُغ٤اعٝ ٢اُصواكٝ ٢االػ ٓ ٢اُزٔ٣ ١اسع ٚأُتحترتِتٕٞ
ٝػٔ ئ ْٜك ٢اتشغ صٞس اُرض٤٣ق ٝاُرعِ َ٤تٔا ٣غاػذ ٛؤالء ػِ ٠ذ٘ل٤ز ٓخططاذ ْٜاُرذٓ٤ش٣ح ظذ اُؼشام ٝاالٓح  ..رُي إ كٌتشٗتا ٝػتوت٤تذذت٘تا اُترتٛ ٢تٔتا ٗتثتشاعتاً
ُٔٔاسعاذ٘ا اُغ٤اع٤ح ٝتٔا ٤٘٣ش غش٣ؤٜا ِٜٜٔٔ٣ٝا اُؼضّ ػِ ٠إ ذٌ ٕٞك ٢أُغاساخ اُصائثح ٝاُخ٤شج ُثِٞؽ أٛذاكٜا اُٞغ٘٤ح ٝاُو٤ٓٞح اُخ٤تشج ٝكتٛ ٢تز ٙاُتٔتشحتِتح
اُعٜاد٣ح ٖٓ ٓغ٤شج شؼث٘ا اُظاكشج اُر٣ ٢رؼشض كٜ٤ا ٓل ّٜٞاُحضب ٝأُٔاسعاخ اُحضت٤ح اُ ٠اتشغ ص٤ؾ اُرش ٚ٣ٞك ٢ظَ االحر ٍ ٔٓٝاسعاخ ػٔ ئ ٚػِت ٠صتؼت٤تذ
اُؼِٔ٤ح اُغ٤اع٤ح أُٜرشئح ٝع٘ر٘ا ٍٝكٛ ٢زا اُؼذد ٓل " ّٜٞاُذٔ٣وشاغ٤ح " .

الدميقراطية
 ٌٖٔ٣إٔ ٗو ٍٞػِٝ ٠ظ ٚاألظٔاٍ إ ( اُذٔ٣وشاغ٤ح  ٢ٛحٌْ اُشؼة ) ٝاصَ أٌُِح اإلؿش٣و٣ ٢ذٍ ػِ ٠رُي أ٣عا كوذ ًاٗد اُذٔ٣وشاغ٤ح ك ٢أصُٜٞا اإلؿش٣و٤ح ذٌتٕٞ
ٖٓ ٓوطؼٔٛ ٖ٤ا دٝ ٞٔ٣ذؼ٘ ٢اُشؼة ًٝشاذٝ ٞذؼ٘ ٢ع٤ادج أ ٝعِطح أ ٝحٌْ إٔ ٓل ّٜٞاُشؼة راذً ٚإ ٣غرثؼذ ػ٘اصش عٌاٗ٤ح ًاُ٘غاء ٝاألغلاٍ ٝاُؼث٤ذ ٝاألظتاٗتة
 ( ٝاُثشاتشج ) ٝؿ٤ش ، ْٛؿ٤ش إٔ ٛزا أُل ّٜٞاألُِ ٢ُٝذٔ٣وشاغ٤ح خعغ كٔ٤ا تؼذ آُ ٠ورع٤اخ ػِٔ٤ح ٝكٌش٣ح ػِٔ٤اً ُْ ٣ؼذ تاإلٌٓإ ٓغأٛح ظٔ٤غ أُتٞاغت٘ت٤تٖ كت٢
اُشؤ ٕٝاُؼآح ك ٢أُعرٔغ ٝأٓٞس اُذُٝح ػِ ٠األخص تغثة ٓ  ٖ٤٣اُغٌإ اُز٣ ٖ٣غرح َ٤ظٔؼٓٝ ْٜغأٛر ْٜتشٌَ كؼاٍ كٝ ٢ظغ ع٤اع٤ح اُث د ٝذطث٤توتٜتا
أٝال  ،شْ إٔ ٝظائق اُذُٝح ٝٝاظثاذٜا اذغؼد ٝذؼوذخ تح٤س ؿذخ ًص٤ش ٖٓ أٓٞس اُذُٝح ذحراض آُ ٠غر ٟٞػاٍ ٖٓ اٌُلاءج ٝاإلُٔاّ ُٝ ،زُي ظٜشخ ( اُذٔ٣وشاغ٤ح اُتـت٤تش
أُثاششج ) اُوائٔح ػِ ٠أعاط اُرٔص َ٤اُشؼث ٢ػِٓ ًَ ٠غر٣ٞاخ اُح٤اج اُغ٤اع٤ح  ( ٝاُعٔؼ٤اخ اُٞغ٘٤ح )  ( ٝاُثشُٔاٗاخ )  ( ٝاإلداساخ أُحِ٤ح ) ( اُتثتِتذ٣تاخ )
ٝؿ٤شٛا ٝػِ ٠أعاط االٗرخاب اُحش ٝاُغشٝ ١أُثاشش ٖٓ هثَ أُٞاغ٘ٝ ٖ٤ػثش رُي ٝخ ُ٣ ٚخراس اُشؼة ٓٔصِ ٚ٤أػرثاساً ٖٓ سئ٤ظ اُذُٝح ٝأػعتاء اُتثتشُتٔتإ حترت٠
أصـش أُٞظل ٖ٤ك ٢اُٞحذاخ اإلداس٣ح اإلهِ٤ٔ٤ح ٝك ٢اُحاالخ اُر ٢ال ٣عش ١كٜ٤ا اخر٤اس أُغؤ ٖ٤ُٝك ٢أُشاًض اُؼآح ػٖ غش٣ن االٗرخاب ذٞظغ ظٔاٗاخ ُِٔغاٝاج أٓاّ
ظٔ٤غ أُٞاغُ٘ ٖ٤ر ٢ُٞاُٞظائق اُؼآح ًٔا ذٞظغ أ٣عا ظٞاتػ دعرٞس٣ح ٝهاٗ٤ٗٞح ُٔشاهثح ٛؤالء أش٘اء أدائٝ ْٜظائل ْٜاُؼآح ٝاُٞاهغ إ اُذٔ٣وشاغ٤ح ًشتنٕ ًتَ ٗتظتاّ
ع٤اع ٢ذ٘ط ١ٞػِ ٠أ٣ذُٞٞ٣ظ٤ح ألٜٗا ذو ّٞػِ ٠أعاط ٗظشج ٓؼ٘٤ح اُ ٠األٗغإ ٝأُعرٔغ ٝغث٤ؼح ٛز ٙاأل٣ذُٞٞ٣ظ٤ح  ٢ٛاُر ٢ذغٔح تاُرٔت٤ت٤تض تت٤تٖ األشتٌتاٍ
اٌُثش ٟأُؼاصشج ك ٢اُذٔ٣وشاغ٤ح .
كاُلٌش اُِ٤ثشاُ٣ ٢ؼشض اُذٔ٣وشاغ٤ح ًؤ٤ح عائذج تحذ راذٜا ٝذ٘ط ١ٞػِ ٠اُحوٞم اُغ٤اع٤ح ٝاُحش٣اخ اُؼآح ُِٔٞاغ٘ ٖ٤أٓا اُلٌش االشرشاً ٢كنٗ ٚتأُواتَ ٣ؼشض إٔ
اُحوٞم اُغ٤اع٤ح ٝاُحش٣اخ اُؼآح اُر ٢ذٌ ٕٞاُذٔ٣وشاغ٤ح  ٢ٛراذٜا ٓششٝغح اظرٔاػ٤اً ٝاهرصاد٣ا ٝذاس٣خ٤اً ٤ُٝغد ٓطِوح ٝ ،تؼثاسج أخش ٟال ٞ٣ظذ ًٔا ٣ذػت ٢تتؼتط
( اُِ٤ثشاُ٤ح ) ٝاُصاٗ٤ح  ٢ٛاُذٔ٣وشاغ٤ح االظرٔاػ٤ح ( االشرشاً٤ح ) ٝإٗٔا ٛت٘تاى د٣تٔتوتشاغت٤تح
اٌُراب ٗٞػإ ٖٓ اُذٔ٣وشاغ٤ح األ ٢ٛ ٠ُٝاُذٔ٣وشاغ٤ح اُغ٤اع٤ح
ٝاحذج  ٢ٛع٤اع٤ح ٝاظرٔاػ٤ح كٝ ٢هد ٝاحذ كاُذٔ٣وشاغ٤ح اُر ٢ال ذ٘ط ١ٞػِ ٠حذ ادٗ ٖٓ ٠اُذٔ٣وشاغ٤ح االهرصاد٣ح  ٌٖٔ٣إ ذؤد ١اُ ٠ذٌش٣ظ ٘ٔ٤ٛح اُتٔتصتاُتح
اٌُثش ٟك ٢أُعرٔغ ًٝزُي االعرـ ٍ ٝاُرؼغق اُطثو ٖٓٝ ٢شْ ذعؼَ أُؤعغاخ اُذعرٞس٣ح اُذٔ٣وشاغ٤ح ٓعشد ٤ٛاًتَ شتٌتِت٤تح ُتِتغت٤تطتشج ٝتتاُتٔتوتاتتَ إ
اُذٔ٣وشاغ٤ح االظرٔاػ٤ح ( االهرصاد٣ح ) ٣عة إٔ ذٌ ٕٞع٤اع٤ح أ٣عا تحٌْ اُعشٝسج الٕ إداسج ٝعائَ اإلٗراض ٝذخط٤ػ اُؼَٔ ٝاُرٞص٣غ ٣رطتِتة إهتشاس حتوتٞم عت٤تاعت٤تح
ٝحش٣اخ ػآح ُِشـِ٤ح إصاء اُغِطح ٝكوذإ أ ٝظؼق ٛزا اُعاٗة ُٖ ٣ؤدُ ١ـ٤ش غـ٤إ اُ٘ضػاخ اُذٌ٣راذٞس٣ح اُر ٢ذلوذ اُذٔ٣وشاغ٤ح ظٛٞشٛا األص. َ٤
إ ٝظٜح اُ٘ظش األخ٤شج  ٢ٛذؼث٤ش ػٖ كِغلح حضب اُثؼس اُؼشت ٢االشرشاً ٢اُز ١اًذ دٓٝاً ػِ ٠اُرشاتػ ت ٖ٤اُذٔ٣وشاغ٤ح االظرٔاػ٤ح ٝاُذٔ٣وشاغ٤ح اُغ٤تاعت٤تح كت٢
ح ٖ٤إٔ ٓلٌش ١اُِ٤ثشاُ٤ح اًذٝا ػِ ٠اُحش٣ح اُغ٤اع٤ح كوػ ٝتأُواتَ أًذخ أُاسًغ٤ح أُطثوح ػِ ٠اُذٔ٣وشاغ٤ح االظرٔاػ٤ح كوػ ٣ٝش ٟاُحضب أ٣عا تاٗ٤ُ ٚظ ٛت٘تاى
ك ٢اُٞهد اُحاظش ص٤ـح ٝاحذج ُِذٔ٣وشاغ٤ح ظاٛضج  ٌٖٔ٣ٝإ ذحرز ٖٓ ٟهثَ ظٔ٤غ أهطاس اُؼاُْ ٝرُي الٕ اُ٘ظْ اُغ٤اع٤ح ٓششٝغح تث٘٤رٜا االظرٔاػ٤ح ٝاُتوتٓٞت٤تح
ٝاالهرصاد٣ح ٝاُراس٣خ٤ح ٗ ًَٝظاّ اظرٔاػٞ٣ ٢اكو ٚشٌَ ٓؼٗ ٖٓ ٖ٤ظاّ اُحٌْ  ٞٛتاُرحِ َ٤األخ٤ش شٌَ ٓؼ ٖٓ ٖ٤اُذٔ٣وشاغت٤تح ُتزا ال ٣تؤٓتٖ اُتحتضب تتئٓتٌتاٗت٤تح
( اإلػعاب ) ت٘ظاّ ٓؼ ٖ٤ك ٢اُـشب أ ٝاُششم ٗٝوِ ٚأٝذٓٞاذ٤ٌ٤ا ػِٛ ٠زا اُوطش اُؼشت ٢أ ٝراى  ،إ اُحضب ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ إٗعاصاذ ٚاُذٔ٣وشاغ٤ح ٣رطِغ اُ ٠أُض٣تذ ٓتٖ
اُرحون اُذٔ٣وشاغ ٢عٞاء ك ٢أُض٣ذ ٖٓ اإلعٜاّ اُشؼث ٢ك ٢اذخار اُوشاس أُحِٝ ٢اُٞغ٘ ٢أ ٝك ٢اذغاع سهؼ ٚاُحش٣اخ اُؼآح الٕ رُي  ٞٛظتٔتإ ذتٞغتذ أكتٌتاس
اُحضب ٝذعشتر ٚػِ ٠أعظ سص٘٤ح ٝدائٔ٤ح ٝتٜزا اُشنٕ كإ اُحضب ٣ؼروذ تإ رُي  ٌٖٔ٣ذحو٤و ٚػثش ػِٔ٤ح ص٤شٝسج ذاس٣خ٤ح ٓرٞاصِح ذغرٜذف سكغ ٓغترت ٟٞاُتٞػت٢
اُغ٤اعٝ ٢اُ٘عط اُلٌشٝ ١اُشؼٞس تأُغؤ٤ُٝح ُٝوذ ٓاسط أُحرِ ٕٞاالٓ٤شًإ اتشغ ص٤ؾ ذض٣ٝش ٓٝغخ اُذٔ٣وشاغ٤ح اُر ٢سٝظٞا ُٜا تؼذ احر ُ ْٜاُؼشام ػتثتش أظتشاء
االٗرخاتاخ أُضٝسج ك ٢أغاس أُحاصصح اُؼشه٤ح ٝاُطائل٤ح ٛٝز ٙاُذٔ٣وشاغ٤ح أُغخ ٓذػاج ُِغخش٣ح كٌ٤ق  ٌٕٞ٣اُشؼة حشاً ك ٢ظَ االحر ٍ ٝاُـضٝ ٝاُؤغ ٝاإلتتادج
اُعٔاػ٤ح ُِشؼة ٝذع٣ٞؼ. ٚ
٘ٛ ٖٓٝا ًإ ظٜاد اُشؼة ٝأُوآٝح ٘٣ط ١ٞػِٓ ٠حر ٟٞدٔ٣وشاغ ٢أص َ٤ػثش اُرحش٣ش اُشآَ ٝاُؼٔ٤ن ُِؼشام ٝاُغ٤ش هذٓاً ٗح ٞت٘اء اُؼشام اُذٔ٣وشاغ ٢اُترتؼتذد١
أُغروَ اُشؼث ٢اُحش ػثش أظشاء اٗرخاتاخ حو٤و٤ح حشج ٗٝضٜ٣ح ٣شاسى أت٘اء اُشؼة كٜ٤ا ًِ ْٜد ٕٝأ ١اظرصاز ٝأهصاء  ٖٓٝشْ خِن اإلسادج اُشؼث٤ح اُحشج أُغروتِتح
اٌُلِ٤ح ترحو٤ن اُٜ٘ٞض اُٞغ٘ٝ ٢اُوٝ ٢ٓٞاإلٗغاٗ ٢اُحعاس ١اُشآَ .

ص٢۱

نص انبيان انذي أصدرته قيادة قطز انعزاق
حول سيارة انعميم املانكي إليزان
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قيادج قطر العراق

وحدج حريح اشتراكيح

هكتة الثقافح واإلعالم

زيارج العويل الوالكي الى إيراى
تأكيد فاضح على تثعيح حكوهته للصفويح الفارسيح

يا أتناء شعثنا األصيل
يا أتناء اهتنا العرتيح الوجيدج
عٛذ ّٚخبينُنئنٙ
ْب ْٕ انعًٛم انًبنكٓٚ ٙشع نضٚبسح أعٛبدِ ف ٙطٓشاٌ يشح أخشٖ ٔرقذٚى فشٔض انطبعخ ٔانٕالء يٍ خذٚذ نٓى يطؤطؤ انشأط أيبو َ
ٔأحًذ٘ َدبد ٔ ،رٕاصال ً يع َضع سثطخ عُقّ ْٕٔ ُٚحُ ٙثزل أيبو خبيُئ ٙف ٙأحذٖ صٚبسارّ انغبثقخ إلٚشاٌ ٔ ،إيعبَبً ف ٙأرالنّ كبٌ ثنبعنزنقنجنبننّ
سحَ ًٙٛبئت انشئٛظ اإلٚشأَ ٙنٛظ انشئٛظ اإلٚشأَ ٙقذ رخشص سحْ ًٙٛزا ثزحزٚشِ يًب أعًبِ انًؤايشاد انزن ٙرغنزنٓنذع رنجنعنٛنخ حنكنٕينخ
انًبنك ٙانعًٛهخ إلٚشاٌ انصفٕٚخ انفبسعٛخ ٔأكذ عهٗ ْزِ انزجعٛخ يٍ خالل رجشٛشِ ثًب أعًبِ ( االرحبد انزبو ث ٍٛانعشاق ٔإٚشاٌ ) ْٔ ،زا ينب أكنذِ
انشئٛظ اإلٚشاَ ٙأحًذ٘ َدبد ٔانز٘ قٕثم ثخضٕع انعًٛم انًبنك ٙانز٘ صاس إٚشاٌ ف ٙيحبٔنخ نزشيٛى انٕضع انًُٓبس نهعًهٛخ انغٛبعٛخ انًخبثشارٛنخ
ٔرشيٛى انزحبنف انطبئف ٙانغٛبع ٙانًغًٗ ثبنزحبنف انٕطُ ٙانز٘ أصبثّ انزصذع ْٕ األخش ٔانز٘ ثبٌ ف ٙاخزًبعّ األخٛش ٔف ٙرٕصٛبرنّ اننزنٙ
نى رخشج انٗ انحٛض اإلعالي ٙإال عجش انزغشٚجبد ٔانز ٙرحزس ضًُبً يٍ رفشد انًبنكٔ ٙدٚكزبرٕسٚخ ٔرغهطّ .
كًب ردٙء صٚبسح انعًٛم انًبنك ٙإلٚشاٌ ف ٙأطبس انزٕاطآد األيٛشكٛخ اإلٚشاَٛخ ٔف ٙيغعٗ يحًٕو ثعقذ اخزًبع يب ٚغًٗ (  )5+1ف ٙثغذاد فنٙ
انثبنث ٔانعشش ٍٚيٍ شٓش أٚبس انقبدو ف ٙرٕاصم يع انًحبٔالد األيٛشكٛخ انصَٕٓٛٛخ اإلٚشاَٛخ إلضفبء طبثع انششعٛخ انضائفخ عهٗ حكٕيخ انًنبننكنٙ
انعًٛهخ  ،يثهًب حصم عجش عقذ يؤرًش انقًخ انعشثٛخ ف ٙثغذاد ف ٙأٔاخش شٓش آراس انًبضٔ ٙانز ٙثبءد ثبنفشم يثهًب عٛجٕء ثبنفشم اخنزنًنبع (
 ) ) 1 +5انز٘ ٚغعٗ نًعبندخ انًهف انُٕٔ٘ اإلٚشأَ ٙاطالق ٚذ أٚشاٌ ف ٙرٓذٚذ األيٍ انقٕي ٙانعشث ٙثشيزّ ٔ ،انز٘ عجشد عُّ عهٗ َحنٕ صنبس
صٚبسح احًذ٘ َدبد انٗ خضٚشح أث ٙيٕعٗ ٔرصشٚحبرّ انٕقحخ حٕل عبئذٚخ يب ٚغً ( ّٛانخهٛح انفبسع ) ٙانٗ اٚشاٌ ْٕٔ يب صًذ عنُنّ اننعنًنٛنم
انًبنك ٙانز٘ أعزًبد يٍ اخم عقذ انقًخ انعشثٛخ ف ٙثغذاد خذيخ ألغشاضّ انزغهطٛخ ثشقبة أثُبء شعجُب انعشاق. ٙ

ص٢٢

يا أبىاء شعبىا الىاعي الصابر
نمذ حاَل انعمٍم انمانكً َجالَصج حضب انذعُج انعمٍم تغطٍح صٌاستً كزتاً تانغطاء االلتصادي َتضٌَذ انعشاق تانكٍشتاء ( َخذمح مصهحح انعععشاق )
عهى حذ تخشصاتٍم انكارتح  ،تٍذ أن ٌزي انضٌاسج انمشثٌُح أوطُخ عهى انتفشٌط تثشَج انعشاق انىفطٍح َسٍادتً عهى أسظعً َمعٍعاٌعً َأجعُا عً
انمختشلح ٌُمٍاً مه لثم اٌشان  ،عثش اإللشاس تما ٌسمُوً حمُل انىفط انمشتشكح تٍه انعشاق َإٌشان َوٍة وفطٍا تانحفش انما م َاألفمً َتمعهعٍعاساخ
انثشامٍم مه انىفط عثش انسىُاخ انتسع انماظٍح .
كما تجًء صٌاسج انعمٍم انمانكً انى إٌشان فً أطاس صشاعاخ انمحاَس انما مح تٍه تشكٍا َإٌشان فً انمىطمح َانتشاشك تانتصشٌحاخ اإلعالمٍح تعٍعه
انمانكً َأسدَغان َصٌاساخ تعط أطشاف انعمهٍح انسٍاسٍح انمخاتشاتٍح انى تشكٍا فً محاَنح تا سح إلركاء َتسعٍش انفتىح انطعا عفعٍعح َااللعتعتعال
انطا فً مه جذٌذ َ ،انزي سٍماَمً أتىاء شعثىا األتً َمجاٌذَ انثعث َانمماَمح انزي ٌُاصهُن عمهٍاتٍم انجٍادٌح تُجً تعشكعاخ انعمعحعتعهعٍعه
االمٍشكان َانصفٌُح انفاسسٍح َانكٍان انصٍٍُوً انغاصة َعمال ٍم األرالء انتاتعٍه َ ،حتى ٌتحمك ظفش انشعة انحاسم َاسعتعاعىعاف مسعٍعشج
انثىاء انُطىً َانثُسي َانذٌممشاطً انتعذدي انشعثً انحش انمستمم َانىٍُض انمُمً َاإلوساوً انظافش .

المجذ لشهذاء العراق واالمت األبرار .
الخزي للخىوت والمتخارليه مه العمالء والتابعيه .
ولرسالت امتىا الخلىد .
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